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ــر  ــی بیش ــا تعمق ــی ب ــت، ول ــان اس ــی پای ــو گوی ــگاه اول ت ــه در ن ــتند ک ــی هس لحظه های

ــان  ــزی و هجرتش ــای پایی ــزش برگ ه ــا ری ــت. آی ــازه اس ــی ت ــه رشوع راه ــد ک ــی فهمی خواه

ســوی خــاک، نشــان از پایــان اســت و مــرگ؛ یــا خلوتــی بــرای دوبــاره زیســن؟! آیــا می تــوان 

غــروب آفتــاب را حاکــی از مــرگ روشــنایی دانســت؟! آیــا شــهادت را می تــوان مــرگ نامیــد!؟ 

نــه! هرگــز منی تــوان جانــی را کــه در راه آفرینــش آزادی فــدا می گــردد بــا آنکــه در ســکوت 

و روزمرگــی غــرق گشــته و سالهاســت کــه خشــکیده، یکــی دانســت و مــرگ را بــرای هــر دو 

یکســان تعریــف منــود.

ــه  ــی ب ــن از فرم ــت، لیک ــاری اس ــه ج ــود و همیش ــده می ش ــرژی نامی ــم، ان ــه در عل ــه ک آنچ

فرمــی دیگــر مبــدل می گــردد؛ در واقــع در مــرگ شــهید نیــز صحــت دارد. شــاید بتــوان گفــت 

بــا شــهادت، یــک تــن دیگــر بــه حیــات خویــش ادامــه منی دهــد. امــا هیچــگاه منی تــوان قبــول 

منــود کــه همــه هســتی تنهــا از جان هایــی بــی روح تشــکیل شــده اســت. 

شــهید منظومــه ای از زیبایی هــای کیهــان اســت و بــا کوَچــش، ایــن زیبایی هــا در پــی جانــی 

دیگــر می گردنــد تــا در آن خانــه بگزیننــد. امــا ایــن شایســتگی و ایــن امانتــداری در هــر کســی 

وجــود نــدارد و تنهــا آنانــی می تواننــد شایســته انجــام ایــن وظیفــه باشــند کــه خویشــن را بــه 

بیکرانگــی اندیشــه های شــهید ســپرده و در آتــش عشــق شــهید پروانه آســا بســوزند.

آری در رسزمینــی کــه سال هاســت مردمانــش مرده انــد و گــان می کننــد کــه هنــوز زنده انــد، 

مــرگ هــر شــهید فریــادی اســت بــرای بیــداری مــردگان هــزاران ســاله و جوانــه زدن زندگی!

ثبــت آثــار و اندیشــه های شــهدا نــه بــرای فرامــوش نگشــن یــاد آنــان، کــه در واقــع افروخــن 

ســتاره ای اســت در ظلــات و ازخودبیگانگــی انســانها، تــا بــه یــاد آرنــد هــدف آفرینــش را و 

مســئولیت انســان را بــه عنــوان ارشف جانــداران کائنــات.

شــهادت نهایــت و حــد غائــی غــور در حقیقــت اســت و درس آزادگی اســت در دورانــی کــه 

ــی  ــه زندگ ــی را ب ــده و بندگ ــده ش ــب پیچان ــزار دروغ و فری ــزار ه ــوی ه ــو در ت آزادی در ت

تعریــف می کننــد.

مبــارزان آزادی نــه در پــی ناننــد و نــه در پــی نــام و نشــانند. آنــان قــدر یــک نفــس آزادی را 

ــه آزادی،  ــتیابی ب ــان ها در راه دس ــن انس ــز مقدس تری ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــک می دانن نی

ــواز  ــه پیش ــی ب ــک و دودل ــچ ش ــدون هی ــت، ب ــه رشف و ارزش اس ــتیابی ب ــع دس ــه در واق ک

ــرای آیندگانشــان. شــهید  ــراث را ب ــن می ــن و ماندگارتری ــد زیباتری ــا بیافرینن ــد ت مــرگ می رون

جنگجــوی حقیقــت و آزادگــی اســت و نــام شــهید در خاطــر کیهــان مانــدگار خواهــد مانــد. 

ــو لیــاخ در ســال  ــا کــد ســازمانی ســیروان آری شــهید کیــوان رسابــی ب

1361 در شــهر مریــوان در خانــواده ای متوســط دیــده بــه جهــان 

ــل کار  ــه دلی ــا ب ــد ام ــگان بودن ــهر ده ــل ش ــواده وی اه ــود. خان گش

پــدرش کــه کارمنــد بــود بــه مریــوان نقــل مــکان کــرده بودنــد. افــراد 

خانــواده شــان متشــکل از پــدر و مــادر و ســه خواهــر و ســه بــرادر بود 

کــه ایشــان پــر کوچــک خانــواده بودنــد. شــهید ســیروان در مریــوان 

چشــم بــه جهــان گشــود و آنجــا بــرای اولیــن بــار معنــای کــرد بــودن را 

درک منــود و بســر فرهنگــی، اجتاعــی و سیاســی مریــوان زمینــه ســاز 

آشــنایی وی بــا مســئله کــرد گشــت.

بعــد از پایــان تحصیــات دوره ابتدایــی همــراه بــا خانــواده بــه دهگان 

برگشــت و آنگونــه کــه خــود نیــز بیــان داشــته انــد، اولیــن بــار آنجــا 

ــه  ــی علی ــن مذهب ــی و همچنی ــات مل ــا تبعیض ــوس ب ــکلی ملم ــه ش ب

ــاره  ــکاش درب ــه کن ــن موضــوع وی را ب ــرو گشــت و ای ــق کــرد روب خل

تاریــخ کردهــا واداشــت. در دوران دبیرســتان از طریــق دوســتانش بــا 

افــکار رهــر آپــو آشــنا گشــته و ایــن آشــنایی وی را بــه ســوی یافــن راه 

چــاره مســائل کردهــا ســوق مــی دهــد. پــس از دســتگیری رهــر آپــو 

و برافروختــه گشــن شــعله خشــم و انتقــام در درونــش و نیــز نیافــن 

ــه  ــم ب ــوران منــوده، تصمی ــن آتشفشــان ف ــرای فرونشــاندن ای راهــی ب

مشــارکت در صفــوف حــزب گرفتــه و در نهایــت در ســال 2003 و بــا 

هــدف آزادی کوردســتان بــه صفــوف گریــا ملحــق گشــت.

بعــد از پایــان یافــن دوره آمــوزش اولیــه بــه منطقــه مکریــان رفتــه و در 

آنجــا بــه کار و فعالیــت مســلحانه و نیــز ســازماندهی خلــق مشــغول 

مــی گــردد. در ســال 2005 در شــهر مهابــاد دســتگیر شــده و مــدت 4 

ســال در زنــدان رژیــم جمهــوری اســامی مــی مانــد. 

شــهید ســیروان در جایــی از گفتــه هــای خویــش اعــام میــدارد کــه تــا 

قبــل از دســتگیری، زندگــی برایــم همچــون ماجراجویــی بــود و زیــاد در 

اندیشــه مســئولیت و نیــز اســمی کــه بــر خــود گذاشــته بــودم نبــودم. 

پیشگفتار  
بیوگرافی  
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ولــی زمانــی کــه در زنــدان بــه عنــوان یــک کادر جنبــش از مــن بازخواســت شــد و 

مــرا شــکنجه میدادنــد، آنزمــان دانســتم کــه بایــد در خــور ایــن نــام، مبــارزه منــوده 

و مقاومــت منایــم.

ــای خــود  ــه رفق ــر ب ــاری دیگ ــته و ب ــدان آزاد گش ــال از زن ــار س ــد ازچه ــان بع ایش

ــا  ــر و ب ــی بیش ــه و نفرت ــا کین ــه ب ــار البت ــن ب ــت و ای ــتانهای آزاد پیوس در کوهس

اندیشــه ای رشــدیافته تــر. در مراحــل پــس از رهایــی از زنــدان، شــهید ســیروان در 

بخــش فعالیتهــای ایدئولوژیــک و اجتاعــی فعالیتــی بســزا و شــایان توجــه منــود و 

ــرات وی  ــه نشــان دهنده عمــق تفک ــی ک ــاالت و نوشــته هــای فراوان از ایشــان مق

می باشــد برجــای مانــده کــه نشــان از درک درســت یــک مبــارز آپویــی از وضعیــت 

موجــود دارد.

ــدان و اســتعارگران، سیســتم  ــر زورمن ــه ای کــه شــال کوردســتان در براب در مرحل

خودمدیرتــی خویــش را اعــام منــوده بــود و بــه تــاوان اینکــه خلــق کــرد میخواســت 

ــای  ــات و هجمه ه ــدیدترین حم ــا ش ــد، ب ــن منای ــش را تعیی ــت خوی ــود رسنوش خ

ــی  ــتین آپوی ــارز راس ــک مب ــون ی ــیروان همچ ــهید س ــود؛ ش ــرو ب ــتعارگران روب اس

پیشــنهاد حضــور در مبــارزه در شــال کوردســتان را داد و راه ایــن بخــش از 

رسزمینــش را در پیــش گرفــت تــا ثابــت کنــد کــه در اندیشــه مبــارز آپویــی مــرز و 

ــت. ــد داش ــت نخواه ــگاه مرشوعی ــتعارگران هیچ ــاختگی اس ــای س محدوده ه

در مــاه نوامــر ســال ۲۰۱۶ شــهید ســیروان بــه همــراه گروهــی از همرزمانــش در 

منطقــه بســتا در رشنــاخ شــال کوردســتان طــی درگیــری بــا نظامیــان رژیــم ترکیــه با 

نشــان دادن جان فشــانی و قهرمانــی مثال زدنــی تــا آخریــن نفــس و آخریــن گلولــه 

مبــارزه منــوده و بــه کاروان شــهدای راه آزادی پیوســتند. یــاد و راهشــان گرامــی و 

مانــدگار بــاد.

ــو  در کتابچــه ی پیــش رو مجموعــه ای از مقــاالت و نوشــته های شــهید ســیروان آری

لیــاخ کــه نشــان از ســطح فکــری و اندیشــه رفیــق شــهید می باشــد را گنجانــده و 

بــه جســتجوگران حقیقــت و آزادی تقدیــم می مناییــم. امیــد اســت کــه بــا مطالعــه 

ایــن مطالــب، خواننــده بهــر بــا شــخصیت انقابــی و مبــارز رفیــق شــهیدمان آشــنا 

ــردارد. ــان ســیروان ب ــارزه گامــی مســتحکم تر چون گــردد و در راه مب

مجموعه مقاالت
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  نــوروز، مراســمی دیریــن اســت كــه ریشــه ی تاریخــی آن بــه 

مقاومــت جامعــه ی آریایــی در مقابــل ظلــم و ســتم شــاهان 

عشــیره ای  دموكراســی  تنــازع  از  نشــان  برمی گــردد.  دیكتاتــور 

و اتنیك هــای دور از قــدرت، بــا اســتبداد شــاهی دارد. جنگــی 

ــح  ــی فت ــه در پ ــی ك ــا متجــاوزان دولت گرای ــع ب ــان جوام اســت می

ــد.  ــا برآمده ان ــی كشــاندن آن ه ــه بردگ ــوب و ب رسزمین شــان و رسك

ــی  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــارزه ای نظام ــدن مب ــی دی ــان از حیات نش

در حفــظ آزادی جوامــع و مانعــت از بردگی شــان دارد. جنبــش 

نــوروز، در فرهنــگ آریایی هــا، مقاومتــی تاریخــی بــوده و هــر 

ســال بــرای گرامیداشــت و زنــده  نگــه داشــن آن، مراســمی برگــزار 

ــوروزی، تقویــت منــودن فرهنــگ  ــن رو، مراســم ن می شــود. از همی

مقاومــت و اعتقــاد راســخ بــه مســائل اخاقــی و احســاس مســئولیت 

در مقابــل جامعــه و رقــم زدن رسنوشــت آن بــا دســتان خــود را در 

ــه در  ــت جامع ــمبل مقاوم ــر، س ــد. كاوه ی آهنگ ــش می پروران خوی

ــش پویامنــودن اخــاق  ــه هدف ــاوم اســت ك ــارز و مق شــخصیتی مب

بــود. مراســم نــوروز نیــز جهــت گرامی داشــت مقاومــت دلیرانــه  و 

گســرده ی ایــن روز، یــادآوری وظایــف اخاقــی یــك فــرد در مقابــل 

جامعــه و ادامــه ی فرهنــگ مقاومــت شــكل گرفــت. نــوروز را نبایــد 

ــز و  ــی ســور و ســات، بری ــی جهــت برپای همچــون جشــنی معمول

بپــاش، پایكوبــی، رقــص، تفریــح و خوشــگذارنی ارزیابــی منــود، بلكــه 

جنبشــی همه گیــر و مــداوم بــرای رســیدن بــه آزادی اســت. مراســم 

ــوروزی، زنده نگه داشــن ایــن نقش پذیــری از ســوی افــراد جامعــه  ن

و گوشــزد منــودن آن اســت.

رصفــاً  حالتــی  می شــود  تصــور  آنچــه  برخــاف  اســطوره، 

ماوارءالطبیعــی نداشــته و رابطــه ی تنگاتنگــی بــا امــور دنیایــی دارد. 

ــی  ــد، زیبای ــك و ب ــدس، نی ــدس و نامق ــان مق ــاف می ــطوره اخت اس

ــدس جهت دهــی  ــات مق ــه ســوی موضوع ــردار انســان را ب ــار و ك ــدار، گفت ــر و رش اســت. پن و زشــتی و خی

می منایــد. منشــأ اصلــی اصــول اخاقــی و همبســتگی اجتاعــی می باشــد. افــراد بــه دلیــل تعهــدات خویــش 

ــی،  ــم های مل ــزاری مراس ــنن و برگ ــد. آداب و س ــم می آین ــی گرده ــای مل ــرای آئین ه ــرای اج ــه ب ــه جامع ب

باعــث تقویــت باور داشــت های اخاقــی می شــود. همچنیــن باعــث همبســتگی افــراد رشكت كننــده در 

ــرآوردن  ــه و ب ــر جامع ــاد احســاس مســئولیت در براب ــن مراســم هایی می شــود. هــدف اساســی آن، ایج چنی

ــاق  ــاد وف ــن ایج ــات و همچنی ــرش اخاقی ــی، گس ــادات جمع ــت اعتق ــق تقوی ــت. از طری ــای آن اس نیازه

ــه و  ــی جامع ــم، هم گرای ــن مراس ــرد ای ــود. كارك ــه می ش ــتگی جامع ــب همبس ــدگان، موج ــان رشكت كنن می

ــان  ــا خاطرنش ــی ب ــطوره ای و مل ــم های اس ــادات و مراس ــت ها، اعتق ــت. باور داش ــه آن اس ــی ب انسجام بخش

ســاخن وظایــف و مســئولیت ها بــه افــراد، میــزان حــس مســئولیت پذیری آنهــا در برابــر جامعــه و پایبنــدی 

بــه اخاقیــات را افزایــش می دهنــد. امــا هان گونــه  كــه گفتیــم، آئین هــا و مراســم ها در درجــه ی دوم 

اهمیــت قــرار دارنــد و آنچــه اهمیــت دارد، خــوِد اعتقــادات و معناهــای نهفتــه در آن می باشــند. آئین هــا و 

مراســات، بــه منظــور یــادآوری منــودن باورداشــت ها و تعهــدات اخاقــی جامعــه شــكل گرفتنــد. منادهــا و 

نشــان های جامعــه، رصفــاً نــه بــه دلیــل وجودشــان، بلكــه بــه خاطــر رابطه شــان بــا جامعــه، مقــدس پنداشــته 

ــف در  ــی مراســات و گوشــزد منــودن وظای ــت اســت. برپای ــز اهمی ــس جامعــه، مقــدس و حای می شــوند. پ

ــز نشــان  ــا را نی ــظ آنه ــر حف ــی و ارصار ب ــه از فروپاشــی بنیان هــای اخاق ــرس جامع ــب باورداشــت ها، ت قال

می دهــد. بدیــن  دلیــل و بــه علــت وابستگی شــان بــا موجودیــت جامعــه، نــوروز و دیگــر مراســم اجتاعــی 

و فرهنگــی، مــورد صیانــت قــرار می گیرنــد. در آیین هــای كهــن، میــزان تعامــل گروهــی باالســت. رفتارهــای 

جمعــی و آئینــی آنهــا منــادی از عضویــت در گروه هــای اجتاعــی و تقویــت باورداشــت ها، ارزش هــا، آرمان هــا 

ــوروز، از آن  ــاورداش اســطوره ی ن ــد جــای ب ــن مراســم هایی، نبای ــس چنی و احساســات مشرك شــان اســت. پ

جهــت كــه نیازهــا و آرزوهــای جوامــع بــرای كســب آزادی را در خویــش دارد، مانــدگاری و جاودانگــی یافتــه 

اســت. اســطوره های آزادی خواهانــه، بــه چــه میــزان آزادی را بــرای جامعــه بــه همــراه داشــته اند، بــه هــان 

انــدازه جاودانــه شــده  و نقــش خویــش را در شــكل گیری ذهنیــت جوامــع ایفــا منوده اند.جاودانگــی نــوروز، 

بیانگــر میــل همیشــگی جوامــع آریایــی بــه آزادی اســت ت هــا و اعتقــادات را گرفتــه و آن را بــه درجــه ی دوم 

تقلیــل دهنــد. اگــر چنیــن وضعیتــی پیــش بیایــد، منافــع جامعــه بــه خطــر افتــاده و گــردآوری افــراد جامعــه 

ــد  ــه  نخواه ــكل گرفت ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــی ك ــادآوری مفاهیم ــه ی ــی ب ــمی رصف، كمك ــوان مراس ــت عن تح

ــا برجســته منایی ایــن مراســم ها و  كــرد، بلكــه جهــت وابســته منــودن بــه قــدرت مركــزی صــورت می گیــرد. ب

ســازماندهی منــودن آن از ســوی حاكــان، اصــول و دالیــل ایجــاد اعتقــادات بــه فراموشــی ســپرده شــده و بــه 

ــوند.  ــزل داده می ش ــت تن ــه ی دوم اهمی درج

هان گونــه كــه گفتیــم، ســنت ها و فرهنگ هایــی كــه بــر اســاس اســاطیر شــكل گرفته انــد، مقاومتــی تاریخــی 

را در برابــر نایكســانی و زورمــداری در خویــش نهفتــه دارنــد. امــا از ســوی دیگــر، ســاطین و شــاهان همیشــه 

ــوم اجتاعــی  ــا و مفه ــه ریشــه ی معن ــه انحراف كشاندن شــان، تیشــه ب ــا شــكلی منودن و ب ــر آن شــده اند، ب ب

و مقاومتــی اش بزننــد. جنبــش نــوروز كــه خــط بطانــی بــر امپراتوری هــای خونخــوار و همچنیــن ســدی بــود 

ــر آن شــده اند كــه نــوروز  ــان ب ــد. قدرت طلب ــان، از چنیــن انحرافــی در امــان منان در مقابــل زیاده خواهــی آن

را بــه جشــنی بــرای پایكوبــی مبــدل مناینــد تــا بــا برجسته ســازی در  ظاهــر، باطــن و درون مایــه ی آن را تهــی 

ــواده ی ســلطنتی  ــزدی و از خان ــره ای ــدون را كــه دارای ف ــا فری ــام منــود ام ــد. اینكــه، كاوه، قی ــا گردانن از معن

نوروزمقاومت  
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ــتان و  ــلطه ی فرادس ــه س ــی ب ــرای مرشوعیت بخش ــه ب ــد ك ــی می باش ــر رس كار آورد، انحراف ــود ب ــی ب و كیان

محتــوم خوانــدن حاكمیــت آنــان بــر جامعــه پرداختــه شــده اســت. ایــن امــر در صــد ســال اخیــر بــا اســتناد بــه 

شــاهنامه ی فردوســی، بــه شــكلی بــارز از ســوی متامــی حكومت هــا ترویــج یافتــه اســت. یعنــی می خواهنــد 

بــه مــردم بقبوالننــد كــه حتــی اگــر انقــاب و قیامــی نیــز صــورت گیــرد، بایســتی فــردی از خانــدان ســلطلنتی 

ــت  ــه دس ــت ب ــا دس ــود آید،تنه ــه وج ــدرت ب ــی در ق ــر و تحول ــر تغیی ــی اگ ــد. یعن ــی روی كار آی ــا والی ی

ــام پشــیان منــوده و آخــر و عاقبــت  ــدار، جامعــه را از انقــاب و قی ــن پن ــا ای ــود. ب شــدن قــدرت خواهــد ب

هرگونــه جریــان مخالفتــی را ختــم شــدن بــه قــدرت و ســلطه ای جدیــد می خواننــد. ایــن خوانــش و دیــدگاه  

قدرت طلبــان نســبت بــه نــوروز اســت. امــا از دیگــر ســو، خوانــش جوامــع دیگرگونــه اســت. جوامــع همیشــه 

در مقابــل ایــن انحــراف ایســتاده و مراســم نــوروزی همیشــه لــرزه بــر تــن حكومت هــای دیكتاتــور ایــران و 

خاورمیانــه انداختــه اســت. ایــن امــر نشــان از بازگردانــدن آن بــه جوهــره ی واقعــی اش دارد. 

حكومــت والیــی جمهــوری اســامی، بــر آن شــده كــه نــوروز و مفهــوم راســتین آن یعنــی مقاومــت را منحــرف 

و تضعیــف گردانــد. در مقابلــه بــا فرهنــگ مقاومــت در نــوروز، پدیــده ی شــوم تســلیمیت را بــرای فرونشــاندن 

مخالفــت در مقابــل نظــام خویــش گســرش می دهــد. بــا متــام تــوان خویــش ســعی دارد، پدیــده ی نفرت انگیــز 

ــان  ــه می ــد؛ امــری كــه ســبب تفرق ــه منای ــران نهادین ــان خلق هــای ای ــت را می تســلیمیت و متعاقــب آن خیان

خلق هــا و رشحه رشحه شــدن جوامــع ایــران می گــردد. تســلیمیت، بی اخاقی تریــن پدیــده ای اســت كــه 

خیانــت بــه خلــق و جامعــه  را درپی داشــته و در نهایــت لغزیــدن بــه دامــان دولــت و قــدرت را بــه همــراه 

دارد. از طریــق گرفتــار آوردن افــراد در نهادهــای دولتــی و مجبــور منــودن آنــان بــه تــن دادن بــه مــزدوری و 

عضویــت در بســیج بــا خشــكاندن ریشــه های مقاومــت جامعــه، ســعی در از بیــن بــردن فرهنــگ و اخــاق 

جوامــع دارنــد. تســلیمت و خیانــت، در نقطــه ی مقابــل فرهنــگ مقاومــت نــوروزی قــرار دارد. نــوروز مقاومت 

مــا، بایســتی بــا مبــارزه ای راســخ و رادیــكال علیــه پدیــده ی زشــت و پلیــد خیانــت و تســلیمیت همــراه باشــد، 

تــا بتوانیــم رشیان هــای نیمه خشــكیده ی مقاومــت جامعه مــان را زنــده گردانیــم. فرهنــگ مقاومــت نــوروزی 

دربردارنــده ی توانایــی جوامــع ایرانــی در دفــاع، پیرشفــت و پویایــی خویــش، صیانــت از اراده ای آزاد و 

مبــارزه ای متكــی بــر نیــروی ذاتــی جامعــه، جــای گرفــن در جبهــه ی خلق هــا و مبــارزه بــا دشــمنانی خواهــد 

بــود كــه هویــت جوامــع را انــكار می مناینــد. نــوروز، قیامــی پرشــهامت و دلیرانــه همــراه  بــا عشــق و ایــان 

كامــل بــه آزادی در مقابــل گــردن كجــی، تســلیمیت، انــزوا و هرگونــه بردگــی  و بندگــی  می باشــد.

ــب آزادی را در خویــش دارد،  ــرای كس ــای جوامــع ب ــا و آرزوه ــه نیازه ــت ك ــوروز، از آن جه ــطوره ی ن اس

مانــدگاری و جاودانگــی یافتــه اســت. اســطوره های آزادی خواهانــه، بــه چــه میــزان آزادی را بــرای جامعــه بــه 

همــراه داشــته اند، بــه هــان انــدازه جاودانــه شــده  و نقــش خویــش را در شــكل گیری ذهنیــت جوامــع ایفــا 

منوده اند.جاودانگــی نــوروز، بیانگــر میــل همیشــگی جوامــع آریایــی بــه آزادی اســت. جاودانگــی، مفاهیمــی 

فرهنگــی از قبیــل: آزاد مانــدن، نیــاز بــه مبــارزه ای مــداوم، همیشــگی و رادیــكال را در خــود دارد. هــر بــار 

كــه نیــاز بــه آزادی و مبــارزه بــا ظلــم بــه میــدان آیــد، نــوروز در برابــر ســلطان و ســلطه ای دیگــر، بازمنــود 

ــش  ــاد خوی ــی  را در نه ــت تاریخ ــگ مقاوم ــه فرهن ــان ب ــوروز، پایبندی م ــر ن ــدن ه ــا آم ــتی ب ــد. بایس می یاب

مــورد بازخواســت قــرار دهیــم و بــه برســاخت مجــدد و صحیــح آن در شــخصیت خــود بپردازیــم. در مرحلــه ای 

ــن شــكل اســتبداد،  ــار ژرف تری ــورد، گرفت ــق  ك ــه و خل ــه اراده ی خلق هــای خاورمیان ــم ك ــرار داری ــخ ق از تاری

ــن  ــت. در چنی ــت اس ــیعه گرا دارای حاكمی ــت ش ــت ـ مل ــران، دول ــته اند. در ای ــا گش ــت ـ  ملت ه ــی دول یعن

حــال و وضعــی، هــر روزمــان بایســتی مبــدل بــه نــوروز مقاومــت و بهــار واقعــی خلــق 

كــورد و دیگــر خلق هــای تحــت ســتم خاورمیانــه شــود. در ایــن میــان، خلــق كــورد بــه 

واســطه ی تقســیم شــدنش بــه چهــار بخــش و ســلطه ی چهــار دولــت ـ ملــت فاشیســت بــر 

آن، بیشــرین قربانــی را جهــت آزادی، دموكراســی و ادامــه ی فرهنــگ مقاومــت داده انــد. 

از همیــن رو، بیــش از هــر ملتــی بایســتی جهــت صیانــت از فرهنــگ مقاومــت نــوروز و 

مانــدگاری اش تــاش منایــد. نــوروز را بــه نــرد گاه خلق  هــای ایــران جهــت برپایــی زیبایــی، 

نیكــی، آزادی، روشــنایی، صداقــت و مقاومــت در برابــر والیــت فقیــه كــه مظهــر پلیدی و 

زشــتی، رش و تاریكــی، دروغ و خیانــت و تســلیمت اســت، تبدیــل منایــد. همچنیــن نــوروز 

ــوری  ــت جمه ــر دول ــب آزادی در براب ــرای كس ــگی ب ــدگار و همیش ــی مان ــه جنبش را ب

اســامی و متامــی منادهــای آن مبــدل مناییــم.

در ســال 1392 بایــد بــا مبــارزه ای جــدی، بــاری دیگــر بــه فرهنــگ مقاومــت آری گوییــم 

ــتان،  ــرب كوردس ــم. در غ ــدل منایی ــی مب ــوروزی حاس ــه ن ــال را ب ــای س ــی روزه و متام

گریاهــای »ی.پ.گ« و نیروهــای دفــاع ذاتــی خلــق، انتقــام مــردم را از حكومــت بعــث 

ــوب  ــد. در جن ــا گرفتن ــر قتل عام ه ــام قامشــلو و دیگ ــل دســت داشــن در قتل ع ــه دلی ب

ــز محكــوم  ــه نی كوردســتان، صــدام در ازای قتل عــام حلبچــه رسنگــون شــد. دولــت تركی

ــت  ــا و مقاوم ــوم دوغان ه ــای مظل ــت كاوه آس ــگ مقاوم ــر فرهن ــو زدن در براب ــه زان ب

بی گسســت نیروهــای مدافــع خلــق شــد. امســال، ســال قیــام كوردهــای رشق كوردســتان 

ــود.  ــه خواهــد ب ــن منطق ــان در ای ــام از عامــان قتل عام هــای خلق م ــن انتق جهــت گرف

بهــای نوروزســوزی و بهارســوزی ها بــرای دیگــر دولت هــای حاكــم بــر كوردســتان بســیار 

ــاری  ــه ب ــیده ك ــتان رس ــان در رشق كوردس ــه خلق م ــت ب ــون نوب ــد و اكن ــام ش ــران مت گ

دیگــر نــوروز و فرهنــگ مقاومــت آن را زنــده و هــرروزه گرداننــد. ایــن مبــارزه نیــاز بــه 

ــوروز در عــر  ــوروز دارد. برســاخت اســطوره ی ن ــر و همه روزشــدن مقاومــت ن همه گی

مــا و رسبــرآوردن آن از خاســتگاه اصلــی اش، نیــاز بــه اتحــاد ملــی دموكراتیــك خلق هــای 

ایــران بــه پیشــاهنگی خلــق كــورد دارد. ایــن امــر، بــرای مبــدل منــودن ایــن ســال بــه بهــار 

ــت و هــم  ــر اســت. بایســتی هــم در ذهنی ــی انكارناپذی ــران، رضورت آزادی خلق هــای ای

عملكــرد خویــش، شــعله های مقاومــت نــوروز را برافروزیــم تــا بــا گسســت از مفاهیــم 

ــی  ــی و تاریخ ــش اصل ــد، نق ــل منوده ان ــان تحمی ــر جامعه م ــه ب ــی ك ــلیمیت و خیانت تس

خویــش را بــاری دیگــر ایفــا منائیــم. بایســتی بــا متــام تــوان خویــش از كرامــت جامعــه، 

صیانــت بــه عمــل آوریــم.
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 .
پ.ک.ک در 27 ســال 1978در روســتای »فیــس« از توابــع شــهر آمــد پــس از 

ــارزه  ی ایدئولوژیــک ـ ســازمانی شــش ســال نخســت، تأســیس شــد.  انجــام مب

در آســتانه ی ســی وپنجمین ســالگرد تأســیس پ.ک.ک، ایــن روز را بــه متامــی 

ــیوه ای  ــه ش ــم ب ــتار ســعی می منای ــن نوش ــه و در ای ــک گفت ــورد تری ــق ک خل

مختــر بــه دالیــل پیرشفــت و موفقیــت ســازمانی حــزب جامعه گــرای  

پ.ک.ک را بــه صــورت مختــر بیــان منایــم. مبــارزه ی دموکراتیکــی کــه 

پ.ک.ک در کوردســتان و خاورمیانــه پیشــاهنگی آن را می منایــد، تغییــر و 

ــای  ــت. در زمینه ه ــته اس ــراه داش ــه هم ــیاری را ب ــک بس ــوالت دموکراتی تح

فکــری، فلســفی و عملــی، راهکارهــای نوینــی را در پیــش گرفتــه اســت 

لــذا توانســته بــا کســب اعتــاد خلــق کــورد صفحــه ی جدیــدی را در تاریــخ 

جوامــع خاورمیانــه بگشــاید. از ایــن روی مبــارزه ای فراگیــر را در مقابــل 

ــود و  ــاز من ــه ای را آغ ــتثارگر فرامنطق ــای اس ــه ای و نیروه ــای منطق دولت ه

اینــک تــداوم می  بخشــد کــه از منظــر موجودیــت کوردهــا و متامــی جوامــع 

ــق در  ــی اراده ی خل ــی اســت. تجل ــاره و گامــی حیات ــدی دوب ــه، تول خاورمیان

جنبــش آزادی خواهــی پ.ک.ک، شکســت های پی درپــی و چرخــه ی انقــاب ـ 

شکســت را متوقــف منــود. همچنیــن بــا مطــرح منــودن خط ســوم در مبــارزات 

آزادی خواهانــه ی خلــق کــورد و خاورمیانــه، اعتــاد بــه نفــس ازدســت رفته ی 

ایــن جوامــع را تقویــت بخشــیده و اکنــون خلــق کــورد در بســیاری از مناطــق 

بــدون نیــاز بــه رسســپردگی و وابســتگی بــه نیروهــای دولتــی منطقــه و 

ــذار از ضعــف  ــا گ ــر ب ــن ام ــردازد. ای ــش می پ ــت خوی ــه مدیری ــه، ب فرامنطق

ــون دیگــر  اساســی جامعــه ی کــورد، یعنــی ســازماندهی، میــر گشــت و اکن

ــر نیروهــای ســلطه طلب و  ــه تحــت تأثی ــه ســطحی رســیده ک ــورد ب ــق ک خل

ــاع  ــی، دف ــی، اجتاع ــای سیاس ــی زمینه ه ــه و در متام ــرار نگرفت ــرا ق قدرت گ

مــرشوع، فرهنگــی، بهداشــتی، آموزشــی و اقتصــادی بــه ســازماندهی دســت 

زده اســت. هرچنــد در ایــن راه کمبودهــا و نواقصــی وجــود دارد امــا جنبــش 

ــر معیارهــای  ــی ب ــه مبتن ــش ک ــارزات خوی ــا مب ــورد ب ــق ک آزادی خواهــی خل

کمونــال و دموکراتیــک اســت عرصــه  را بــر نیروهــای دولت گــرا تنــگ منــوده. 

ــارز آن را  ــه ی ب ــه منون ــته ک ــراه داش ــه هم ــتاوردهایی را ب ــتان دس ــق کوردس ــی مناط ــر در متام ــارزه ی فراگی ــن مب ای

ــم. ــوح ببینی ــه وض ــتان ب ــرب کوردس ــون در غ ــم هم اکن می توانی

ظهور انقالب مداوم به پیشاهنگی پ.ک.ک

ــو و  ــت از ســوی یــک جامعــه می باشــد. رهــر آپ ــت و هوی ــه پذیرفته شــدن موجودی ــاز شــدید و قــوی ب انقــاب، نی

جنبــش آزادی خواهــی پ.ک.ک، زاییــده ی پیــکار بــا رشایــط بغرنــج موجــود در جامعــه و مبــارزه بــا امــوری اســت کــه 

از ســوی قــدرت بــر جامعــه تحمیــل شــده. رهــر آپــو از طریــق اقداماتــی مناســب در زمان هــا و مکان هــای مناســب، 

برافروختگــی، ناآرامــی و نارضایتی هــای فــردی و اجتاعــی خلــق کــورد را کانالیــزه ی جنبــش آزادی خواهــی پ.ک.ک 

منــود. جنبــش آزادی خواهــی پ.ک.ک نیــز، خواســته ها، نیازهــا و رهیافت هــای نیروهــای دموکراتیــک جامعــه ی کــورد 

ــه ای  ــای منطق ــه حکومت ه ــته ب ــای وابس ــه نیروه ــا ب ــن مخالفت ه ــودن ای ــته من ــع از وابس ــود و مان ــخص من را مش

یــا فرامنطقــه ای  شــد. رهــر آپــو و پ.ک.ک در طــول بیــش از چهــل ســال، در هــر مرحلــه، انگیــزه و اهــداف مبــارزه 

ــار  ــا معی ــول ب ــری و قب ــی و هم فک ــاد هم گرای ــرای ایج ــورد ب ــق ک ــی خل ــش آزادی خواه ــد. جنب ــخص منوده ان را مش

اندیشــه های دیگــران و همچنیــن بــرای مانعــت از سوءاســتفاده ی نیروهــای خــارج از نیروهــای انقابــی، نهادهــای 

مــادی انجــام سیاســت اخاقــی را بنیــان نهــاد. از دیگــر ســو بــا ایــن عمــل مانــع از تشــکیل الیــت مرکــزی قدرت جــوم 

شــد؛ امــری کــه ســال های جامعــه ی کــورد و دیگــر جوامــع خاورمیانــه از درد آن بــه خــود می پیچیــد. رهــر آپــو در 

جســتجوی حقیقــت راســتین و آزادی، از طریــق آموزه هــای نیرومنــد و PKKیــی شــدن، بــه رسچشــمه ی مقاومــت و 

پویایــی زندگــی مبــدل گشــت. در ایــن راســتا نیــز، هــر هزینــه ای پرداختــه و هــر فــداکاری ای را بــرای پیشــرد جنبــش 

ــه  ــر و مداومــی می باشــد ک ــی اســت پایان ناپذی ــق کــورد انجــام داده اســت. پ.ک.ک، ســیر انقاب آزادی خواهــی خل

هدفــش انجــام دقیــق مراحــل دگرگونی هــای اصاحــی درون جامعــه اســت.  رهــر آپــو بــا ارائــه ی ایده هــا، اندیشــه ها 

و پروژه هــای نویــن مبــارزه، نقشــه و راه هــای برون رفــت از مشــکات جامعــه را مطــرح منــود. یعنــی تنهــا در فکــر 

تغییــر قدرت مــداران نبــوده و سیســتم جایگزیــن یعنــی مدرنیتــه ی دموکراتیــک را بــه وضــوح مشــخص منــوده اســت. 

پ.ک.ک، از ســویی بــا نشــان دادن عمــق فاجعــه و برآمــدگاه آن بــرای احســاس نیــاز بــه مبــارزه و شــناخت از دشــمن، 

و از ســوی دیگــر از طریــق نشــان دادن مســیر رهایــش و چاره یابــی بــرای ایجــاد شــور و هیجــان مبــارزه و مانعــت 

از نومیــدی، بــه اراده ی دموکراتیــک جامعــه ی کــورد مبــدل گشــته اســت. پ.ک.ک در رونــد تکویــن حزبــی، بــه نیــروی 

ــوق  ــه س ــازماندهی جامع ــک س ــه درون ی ــع را ب ــا و جوام ــته و خلق ه ــدل گش ــه مب ــازماندهی جامع ــاهنگ س پیش

می دهــد کــه بتواننــد نقــاط مثبــت و منفــی خویــش را شــناخته و از خویــش دفــاع بــه عمــل آورنــد. یعنــی بتواننــد 

ــد از هجــوم  ــا بتوانن ــد ت ــر آن بیفزاین ــش حفاظــت منــوده و ب ــک خوی ــی زمینه هــا از دســتاوردهای دموکراتی در متام

نیروهــای دموکراتیــک بــه حیــات دموکراتیک شــان مانعــت بــه عمــل آورنــد. پ.ک.ک بــا پایبنــدی بــه رهنمودهــای 

ــون  ــن تاکن ــد. همچنی ــا مســائل برخــورد می کن ــش، ب ــازی ایده های ــا درونی س ــو و ب ــک رهــر آپ فلســفی و ایدئولوژی

ــا متامــی صمیمــت، خویــش را فــدای خلــق منــوده اســت. پ.ک.ک همه گیــر شــدن فرهنــگ فــداکاری و مشــارکتی  ب

همه جانبــه اســت. عشــق بــه انســان بودن و میهــن اســت. پ.ک.ک یکســان گشــن فردگرایــی، لیرالیســم، قالب گرایــی، 

جنســیت گرایی بــا خــاک و تقویــت فعالیت هــای اشــراکی و اراده ی خلــق در چارچــوب کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه 

ــه مطــرح منــوده می باشــد.  ــک خــط ســوم را در خاورمیان هم این

خط سوم؛ مظهر اراده ی خلق و پیکار با قدرت

پ.ک.ک از طریــق اجتاعــی و همه گیــر منــودن مبــارزه، مانــع از رفــن آن بــه بی راهــه ی قــدرت می باشــد. رهــر آپــو 

در مســیر مبــارزه ی خویــش بــا نشــان دادن نهادهــای کلیــدی قــدرت و دولــت در درون جامعــه و راه مبــارزه بــا آن 

از طریــق برســاخت نهادهــای کمونــال و دموکراتیــک، میــل، ادعــا و هیجــان مبــارزه را می افزایــد. بی گــان، اگــر ایــن 

پ.ک.ک،
 ارده ی پیکار با قدرت گرایی و انفعال  
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رونــد تکویــن حزبــی پ.ک.ک نبــود امــروز شــاهد دســتاوردهای خلــق کــورد در متامــی مناطــق کوردســتان نبودیــم 

و هم اکنــون نیــز خلــق کــورد محکــوم بــه پذیــرش بــد و بدتــر از میــان نیروهــای منطقــه ای یــا فرامنطقــه ای بــود و 

منی توانســت خطــی مســتقل یعنــی خــط ســوم را پیــش بــرد. جنبــش پ.ک.ک، پشــتوانه ای بــرای مبــارزات دموکراتیــک 

و آزادی خواهانــه ی خلــق کــورد در متامــی مناطــق کوردســتان بــوده و در میــان خلــق از جایگاهــی خــاص برخــوردار 

اســت زیــرا کــه همیشــه نقــش و مســئولیت های تاریخــی خویــش را در قبــال متامــی مناطــق کوردســتان انجــام داده. 

. پ.ک.ک هیــچ گاه مبــارزات آزادی خواهــی خلــق کــورد در یکــی از مناطــق کوردســتان را منفــک از دیگــر مناطــق در 

نظــر گرفتــه و بــه خوبــی نشــان داده کــه ایــن مبــارزات از همدیگــر متأثــر شــده و تغذیــه می مناینــد. ایــن امــر یکــی 

ــه  ــل نیروهــای ســلطه گر می باشــد. البت ــی پ.ک.ک در مقاب ــروی انقاب ــداری و مقاومــت پیرشفــت نی از رمزهــای پای

نــه تنهــا بــرای خلــق کــورد بلکــه بــرای خاورمیانــه اندیشــه و فلســفه ای را مطــرح منــوده کــه تعریفــی اجتاعــی از 

دموکراســی و آزادی ارائــه می دهــد. رهــر آپــو در مجموعــه ی پنــج جلــدی دفاعیــات خویــش تحــت عنــوان مانیفســت 

متــدن دموکراتیــک، دفــاع از خویــش و آزادی خویــش را در گــرو صیانــت از دســتاوردهای کمونــال خلق هــای خاورمیانــه 

ــی و  ــل دولت گرای ــی در مقاب ــت تاریخ ــط مقاوم ــراکی، خ ــی اش ــری، زندگ ــه آزادی، براب ــوب، ازجمل ــنت های مطل س

مرکزیت گــرای، هم نوع دوســتی و جامعــه ی طبیعــی می دانــد کــه ریشــه در جوامــع خاورمیانــه دارد. در عیــن حــال، 

قالب گرایــی و ســنت های نامطلــوب جامعــه کــه ســبب وضعیــت ناخوشــایند جوامــع خاورمیانــه ازجملــه بلــوچ، آذری، 

کــورد، عــرب، فــارس، ترکمــن و تــرک شــده را مــورد انتقــاد قــرار داده و بــا متــام تــوان در مقابــل آن پیــکار می منایــد تــا 

فلســفه  و اندیشــه ی خاورمیانــه را جانــی تــازه ببخشــد کــه همیشــه حــاوی تــوان تغییــر و تحولــی ســازنده می باشــد. 

در درون جنبــش نیــز، از طریــق بنیــان نهــادن ســاختاری دموکراتیــک، مانــع از تشــکیل هیرارشــی و قــدرت گرایــی شــده 

و معتقــد اســت کــه میــزان پذیــرش جنبــش از ســوی خلــق را ســطح خدمــت حــزب معیــن می منایــد. لــذا معیــار اصلــی 

بــرای جنبــش خدمــت بــه جامعــه بــوده و رســیدن بــه قــدرت امــری نکوهیــده و نابخشــودنی می باشــد. کنفدرالیســم 

دموکراتیکــی کــه پ.ک.ک از آن بحــث می کنــد محــدود بــه یــک منطقــه ی جغرافیایــی یــا یــک جامعــه ی خــاص نبــوده 

و متامــی جوامــع و مناطــق را شــامل شــود.

بــدون شــك قدرت هــای بین املللــی و در راس متامــی آنهــا ایــاالت متحــده ی آمریــكا در صــدد اســت حاكمیــت 

ــه  ــد. البت ــش می باش ــلطه ی خوی ــرش س ــال گس ــه دنب ــز ب ــه نی ــد و در خاورمیان ــان بقبوالن ــی جهانی ــه متام ــود را ب خ

ــچ گاه نتوانســته اند  ــات تبلیغاتی شــان، هی ــه و بســیج متامــی امکان ــاش همه جانب ــش علی رغــم ت ــکا و هم پیانان آمری

لشکرکشــی هــزاران کیلومــری خویــش بــرای مداخلــه در منطقــه را تحــت عنــوان گســرش دموکراســی و جنــگ بــرای 

رهایــی از دسپوتیســم و فرودســتی بــه خــورد جوامــع خاورمیانــه بدهنــد. بــه هرحــال رویدادهــای گذشــته و اخیــر 

نشــان دادنــد كــه هــدف امپریالیســم بــه رهــری ایــاالت متحــده ی آمریــكا، در واقــع، آزادســازی و دموكراتیــزه كــردن 

ــن  ــرد. در ای ــاس می گی ــش را اس ــادی خوی ــی و اقتص ــک ـ سیاس ــع ایدئولوژی ــی مناف ــه كل ــه ب ــوده، بلك ــه نب خاورمیان

مســیر نیــز هنگامــی كــه بعضــی از دولت هــای دســپوتیك محافظــه کار منطقــه بــر رس راه ایــن خواســت امپریالیســم 

ــرد. برخــی از گروه هــای منطقــه  ــن ب ــع را از بی ــه و می خواهــد آن موان ــه آنهــا تاخت ــل می شــوند، ب ــه مانعــی تبدی ب

نیــز کــه خواســته یــا ناخواســته از نیروهــای خارجــی مداخله گــر حمیــات می کننــد از آغــاز تــا بــه حــال بــه صــورت 

کورکورانــه حملــه ی آمریــکا و هم پیانانــش بــه منطقــه را ارمغــان آور آزادی و دموکراســی و امتــام ظلــم و ســتم قلمــداد 

می كننــد. هــر چنــد خــود را فریــب داده و در اشــتباه بوده انــد، امــا ایــن نشــان می دهــد كــه اندیشــه ی آن هــا نیــز 

از واقعیــت فاصلــه دارد و حــوادث و اتفاقــات اخیــر در خاورمیانــه اثبــات ایــن حقیقــت می باشــد. آمریــكا هم اكنــون 

در خاورمیانــه بــا واقعیت هــای فرهنگــی و اجتاعــی خلق هــای آن روبــرو شــده و ایــن موضــوع ســبب شــد كــه آنهــا 

نتواننــد مطابــق نقشــه ی ازپیــش تعیین شــده خــود بــه نتایــج منفعت طلبه شــان دســت یابنــد و در زمینــه ی ســلطه و 

ــا بحــران مواجــه گشــت. ــه ب قدرت گشــایی اش در خاورمیان

دولت هــای منطقــه ای كــه در برابــر ایــن حمــات از خــود دفــاع می مناینــد، نیروهــای محافظــه كار می باشــند. هــدف 

آنهــا نیــز ایــن اســت كــه در ایــن گیــرودار خــود را نجــات دهنــد و جرعــه ای بیشــر از جــام قــدرت بنوشــند. انــكار 

ــر دارد.  ــن ام ــان از ای ــه، نش ــر جامع ــتم ها ب ــم و س ــواع ظل ــه ی ان ــز ادام ــه و نی ــای جامع ــوق و آزادی ه ــردن حق ك

نظام هــای محافظــه کار حاکــم، بــا ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان جوامــع، شــانس ادامــه ی حیــات نخواهــد یافــت. 

در برابــر متامــی ایــن برخوردهــا جنبــش مــا، معتقــد بــه پیشــرد خــط مشــی ســوم می باشــد. ایــن خــط مشــی مســتقل 

بــوده و رســیدن بــه آزادی جوامــع در خاورمیانــه را اســاس كار قــرار می دهــد. یعنــی خــط ســوم كــه جنبــش پ.ک.ک 

پیشــاهنگ آن می باشــد، هاننــد بعضــی از قدرت هــای موجــود در منطقــه، رســیدن بــه آزادی جوامــع و دمكراتیــزه 

ــر  ــورد و دیگ ــه جامعه ک ــت ك ــد. الزم اس ــه منی بین ــم در منطق ــی كاپیتالیس ــوب خط مش ــا و را در چارچ ــودن آنه من

جوامــع خاورمیانــه بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی و اراده ی خویــش بــه نحــوی مســتقل در برابــر منافــع  دولت هــای خارجــی 

و دولت هــای محافظــه كار منطقــه ایســتاده و در ایــن چارچــوب سیســتم کنفدرالیســم خویــش را بــا تعریفــی نویــن 

از آزادی و دموکراســی بنــا نهنــد. یــک بــار  دیگــر بایــد ایــن واقعیــت را دیــد و تحلیــل منــود کــه فلســفه و اندیشــه ی 

آپویــی، در برابــر فلســفه ی وارداتــی غــرب، فلســفه پویــا و بــه دور از تعصبــات خشــک و افراطــی رشق و بــه جــای 

دولــت و طبقــه حاکــم، کنفدرالیســم دموکراتیــک و جامعــه ی اخاقــی  و سیاســی و در مقابــل جامعــه ی جنســیت گرا، 

ــن راه الزم اســت  ــد. در ای ــاع می منای ــیوه از خــود دف ــن ش ــه و بدی ــک و آزادی زن را اســاس گرفت ــه ای اکولوژی جامع

کــه از مشــکات و کمبودهــای خویــش گــذار منــوده و بــا جســارت هرچه متــام، آن هــا را تحلیــل منــوده و در عرصــه ی 

عمــل از آن گــذار بــه عمــل آورنــد. انتقــاد و خودانتقــادی ای صحیــح و ســازنده در ایــن مســیر، تنهــا راه نجــات جوامــع 

ــد. ــه می باش خاورمیان

انتقاد و خودانتقادی، رمز پویایی پ.ک.ک

ــه از  ــت ک ــی اس ــد ارزش های ــا و ض ــردن از معیاره ــدا ك ــات پی ــرای نج ــردی ب ــارزه و ن ــادی، مب ــود انتق ــاد و خ انتق

ســوی قــدرت بــر جامعــه تحمیــل شــده. معمــوال در مبــارزات انقابــی بــرای ایــن كــه بتوانیــم بــه موفقیــت دســت 

ــارزه ی ایدئولوژیكــی بپردازیــم. هم اكنــون متامــی جوامــع  ــارزه ی درونــی و مب ــه مب یابیــم، همیشــه الزم اســت كــه ب

ــا  ــه نظامــی، بیشــر ب ــر از یــك حمل ــرو هســتند. در واقــع فرات ــه روب ــا حمــات امحاگران ــه، ب و جنبش هــای خاورمیان

ــت،  ــه ذهنی ــوم ب ــمن، هج ــات دش ــش حم ــن بخ ــی مهم تری ــتیم. یعن ــرو هس ــی روب ــك و ذهنیت ــات ایدئولوژی حم

فرهنــگ و اندیشــه های خاورمیانــه می باشــند زیــرا بــه خوبــی آگاهنــد کــه ذهنیــت عرصــه ی بردگــی یــا آزادی یــک 

ــی،  ــات ایدئولوژیك ــر حم ــتفاده از آن در براب ــا اس ــم ب ــه می توانی ــی ك ــن راه های ــی از مهم تری ــد. یك ــه می باش جامع

سیاســی و فرهنگــی و نیــز سیاســت انــكار و امحــاء مقابلــه مناییــم، مقابلــه بــا متامــی برخوردهایــی اســت كــه موجــب 

ــم. در  ــه منایی ــا آن مقابل ــد از آن مســایل دور شــده و ب ــس بای ــی و سیاســی می شــوند. پ ــا از لحــاظ اخاق ضعــف م

ایــن راه الزم اســت کــه ســه راهــکار را در پیــش بگیریــم: نخســت اینکــه افــکار و اعــال ســازنده و مطلــوب خویــش را 

شــناخته و آنهــا را تقویــت بخشــیم، افــکار و اعــال نارســا و اشــتباه خویــش را بــه خوبــی موشــکافی منــوده و بــا اصــاح 

مــوارد منفــی آن هــا را ترمیــم مناییــم و ســوم اینکــه اندیشــه های و اعــال مانع ســاز و نامطلوبــی خویــش را بــه کنــاری 

ــه فرهنگ مــان برایشــان بیابیــم. دفــاع از فرهنــگ و اندیشــه ها و دســتاوردهای  ــا توجــه ب نهــاده و جایگزین هایــی ب

خاورمیانــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه صــورت کورکورانــه و تعصبــی چشــم خویــش را بــر مشــکات و کمبودهایــان 

گرفتــه و آنهــا را نادیــده بینگاریــم و از ســوی دیگــر نیــز بایســتی بــا رویــه ای کــه اندیشــه و افــکار خاورمیانــه ای را بــه 

کلــی انــکار منــوده و آنهــا را واپس گــرا می خوانــد، یعنــی بــر آن اســت کــه از فــرق رس تــا نــوک پــا غربــی شــود، بــه 

پیــکاری عظیــم دســت زد. مبــارزه در برابــر سیســتم مدرنیتــه  كاپیتالیســتی و نظام هــای محافظــه کار منطقــه، مبــارزه ای 

ــد. در  ــی آزاد می منای ــی آزاد، شــخصیتی آزاد و عمل ــری آزاد، اراده ای آزاد، ذهنیت ــه انســان را صاحــب فك می باشــد ك

ایــن راه بایســتی نخســت بــا ذهنیــت و نفــس ســلطه جو بــه مبــارزه برخاســت. مبــارزه ای اســت كــه موجــب دســتیابی 

انســان بــه معیارهــا و ارزشــهای اخاقــی و سیاســی می شــود. پــس تــا زمانــی كــه نتوانیــم تاثیــرات دولــت را از بیــن 
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نریــم منی توانیــم بــه موفقیــت و پیــروزی دســت یابیــم. انتقــاد و خــود انتقــادی، مبــارزه بــا هــر گونــه برخوردهــای 

شــخصی وتنگ نظرانــه، لیــرال، غیراصولــی و خصوصیــات ضدجنبشــی و دور از معیارهــای پ.ک.ک می باشــد. انتقــاد 

و خودانتقــادی در جنبــش پ.ک.ک، گــذار از سیســتم و پارادایــم دولت گــرا، فردگرایــی، گروه گرایــی، عــدم اعتــاد بــه 

نفــس، خودبزرگ بینــی، خودمحوربینــی، خــط میانــه روی و خــط انفعــال بــوده و معیارهــای کادر شایســته ی مدرنیتــه ی 

دموکراتیــک را تقویــت می بخشــد. جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد بــا رهایــی از فرافکنــی مشــکات بــه پیرامــون، 

آن هــا را مــورد ارزیابــی قــرار داده و هیــچ گاه از رویارویــی بــا مشــکات ترســی بــه دل راه نــداده اســت. از ســویی 

دیگــر، هیــچ گاه یــک عضــو پ.ک.ک، ایــن حــق را بــه خویــش منی دهــد کــه بــه خاطــر عنــوان خویــش و عمــل بــه 

وظایفــش، خویــش را فــرای جامعــه دیــده و بــه مهندســی جامعــه بپــردازد. زیــرا در پــس چنیــن اندیشــه و رویکــردی، 

جامعــه را بــه مثابــه ی ُملــک خویــش دیــدن نهفتــه بــوده و بــه چنــان خودمحــوری و خودبزرگ بینــی ای می انجامــد 

کــه هــر کار خویــش را تنهــا بــه علــت اینکــه او انجــام داده، مــرشوع دانســته و هیــچ گونــه انتقــاد و نظــر مخالفــی 

را نپذیــزد.

پندار، گفتار و کردار هم خوان و درونی سازی 

ــی شــدنی  ــرای تحزب ــی ب ــن گام ابتدای ــر منی شــود و ای ــه حــزب می ــا الحــاق جســمی ب ــا ب ــی  شــدن ، تنه پ.ک.ک ی

می باشــد کــه یــک رونــد همیشــگی آمــوزش ـ عمــل را بــه دنبــال دارد. کادری کــه بــه جنبــش ملحــق می شــود بســیاری 

از کمبودهــا و مشــکات را دریافتــه امــا از دیــد مــا، تــوان دریافــت، آغــاز مبــارزه اســت. یعنــی بــا الحــاق بــه حــزب، 

فــرد از وضــع موجــودش راضــی منی شــود زیــرا در ایــن صــورت مبــارزه ای صحیــح را بــرای گــذار از مشــکاتش انجــام 

منی دهــد. ســطح و میــزان درســتی، نیک بــودن و صداقــت پنــدار، گفتــار و کــردار یــک کادر پ.ک.ک، میــزان اهمیــت 

و منزلــت و ارزش او را همچــون یــک کادر حزبــی و اخاق منــد مشــخص می منایــد. یعنــی بیــش از گفتــه، بــه محتــوا 

و درون مایــه اهمیــت می دهــد. بی شــک در ایــن راه، کادر بــه چــه میــزان کمبودهــا و نواقــص خویــش را شــناخته و 

فاصلــه ی میــان اندیشــه، گفتــه و کــردارش را کاهــش دهــد، بــه هــان انــدازه پ.ک.ک یــی شــده اســت. یعنــی عمــل 

منــودن بــه وظایــف در مقابــل حــزب و جامعــه، و همچنیــن میــزان خدمــت بــه انقــاب، ســطح پیرشفــت و پذیرفتــه 

ــه  ــا ب ــی تنه ــار موفقیــت و عــدم موفقیــت در حــزب می باشــد. یعن ــن امــر معی ــد. ای شــدن کادر را مشــخص می منای

ســطح تئــوری محــدود منانــده و کادر عملی منــودن تئــوری اکتســابی اش از جنبــش می شــود. تئــوری نقــش مهمــی دارد 

امــا در صــورت محــدود مانــدن بــه آن و گرفتــار آمــدن در دام تئوری بافــی، فــرد یــا حــزب هیــچ مشــارکتی در کارزار 

عملــی نخواهــد داشــت. اندیشــه و فکــر پ.ک.ک، بــرای عمــل بــه رســالت اجتاعــی می باشــد و تنهــا بــرای پــی بــردن 

ــد. یعنــی اندیشــه ی  ــه آن عمــل می کن ــه مقوله هــای تئوریــک نیســت. ایــن اصلــی  اســت کــه هــر کادر پ.ک.ک ب ب

ــا ارائــه ی راه حــل مشــکات و جامــه ی عمــل پوشــاندن بــه آن باشــد. یــک کادر پ.ک.ک، در  کادر بایســتی مرتبــط ب

دایــره ی تئــوری بــرای خدمــت بــه تئــوری گرفتــار منی آیــد و تئــوری و عملــش از هــم گسســته نبــوده و متــام تاشــش 

ــوری، ســبب می شــود  ــه تئ ــش از حــد ب ــوری و عمــل می باشــد. پرداخــن بی ــان تئ ــه ی می ــل رســاندن فاصل ــه حداق ب

ــرای  ــی ب ــه و تاش ــوم پذیرفت ــری محت ــون ام ــا را همچ ــا و قدرت ه ــوی دولت ه ــده از س ــود تحمیل ش ــت موج واقعی

گــذار از آن صــورت ندهیــم. نبایســتی متامــی امــور واقــع را همچــون تقدیــری بپذیــرم و در رســاندن آن بــه حقیقــت، 

متامــی تــاش خــود را بــه خــرج دهــم تــا بتوانــم فاصلــه ی میــان »آنچــه هســت« و »آنچــه بایــد باشــد« را بــه حداقــل 

برســانم. اراده ی بــا شــناخت نادرســت یــا نارســا، مصیبــت زا و فاکت بــار اســت و بــه انــرژی ای رسگــردان و بیشــکلی 

می مانــد کــه در بیشــر اوقــات از ســوی دیگــران بــر ضــد فــرد صاحــب آن بــه کار بــرده می شــود و در ســوی دیگــر 

ــح و  ــوری صحی ــناخت و تئ ــس ش ــراه دارد. پ ــه هم ــدی را ب ــی و نومی ــا ناتوان ــل، تنه ــی اراده و بی عم ــناخت ب آن، ش

گام برداشــتنی مطابــق بــا آن، الزم و ملــزوم همدیگــر بــوده و زیــاده روی در یکــی بــخ مبــارزه رضبــات جران ناپذیــری 

را وارد می ســازد. پ.ک.ک در میــان ایــن دو تعــادل و توازنــی را بــه وجــود آورده و آنهــا را بــا هــم هم راســتا و ســازگار 

منــوده اســت. هــر فکــر، نهــاد یــا ســازمانی و بــه طــور کلــی هــر جامعــه یــا تجمعــی، بــه عنــوان یــک هویــت تنهــا 

زمانــی می توانــد موجودیــت داشــته باشــد کــه هــم از لحــاظ معنایــی و فکــری و هــم از لحــاظ ســاختاری و ارگان هــای 

مــادی یعنــی در عرصــه ی عمــل و سیاســتی اخاقــی، پیرشفــت صــورت دهــد. سیاســت گریزی و نقــص در ســاخن نهــاد 

مــادی و یــا عــدم شــناختی صحیــح، جامعــه ای تسلیم شــده را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه منی توانــد بــرای امــور 

ــود.  ــت می ش ــی و فرادس ــی خارج ــه نیروی ــته ب ــت وابس ــه در نهای ــد ک ــری کن ــورت و تصمیم گی ــش مش ــی خوی زندگ

ــن و  ــی از اولویت مندتری ــی شــدن و یک ــگ پ.ک.ک ی ــوری، ذات فرهن ــودن تئ ــرداری من ــه اندیشــه و ک ــِل ب ــس عم پ

ــش  ــه جنب ــده ک ــبب ش ــز س ــر نی ــن ام ــد. همی ــو پ.ک.ک می باش ــک عض ــای ی ــئولیت ها و معیاره ــی ترین مس اساس

آزادی خواهــی خلــق کــورد خویــش را بــه زمانــه و رشایــط موجــود نســپرده و مبــارزه ی خویــش را بی وقفــه ادامــه دهــد. 

ــش  ــارزه ی خوی ــی و مب ــش مســیر زندگ ــی خوی ــروی ذات ــا نی ــد و ب ــط موجــود منی منای ــش را تســلیم رشای ــی خوی یعن

ــدن  ــد ش ــتای اراده من ــح، در راس ــدن صحی ــی ش ــجم و تحزب ــازماندهی ای منس ــن راه س ــازد. در ای ــخص می س را مش

ــل، پ.ک.ک  ــن دلی ــه همی ــی خــاص دارد. . ب ــن امــر عنایت ــه ای ــق کــورد، گامــی اساســی می باشــد کــه پ.ک.ک ب خل

دســتاوردهای امروزیــن را متعلــق بــه خــود و منقطــع از رنجــی کــه در گذشــته دیگــران بــرای آن داده انــد ارزیابــی 

ننمــوده و اشــتباهات و بدی هایــی کــه بــا آن مواجــه می شــود را نتیجــه ی خرابــی و عــدم مســئولیت پذیری گذشــته ای 

ــود را  ــکات خ ــه مش ــود ک ــبب می ش ــی س ــن نگرش ــرا چنی ــد. زی ــته باش ــور نداش ــودش در آن حض ــه خ ــد ک منی دان

نبینیــم. پ.ک.ک و اعضــای آن، هیــچ گاه از اندیشــیدن بــه مشــکات و کمبودهــای خویــش طفــره نرفتــه و وضعیــت 

معضــل دار و نامطلــوب خــود را از طریــق مطــرح منــودن اشــتباهات و کمبودهــای دیگــران پنهــان ننموده انــد.

همچنیــن پ.ک.ک، همیشــه در مقابــل اشــتباهات خویــش و پیرامــون، اتخــاذ موضــع منــوده و امــری کــه جامعــه ی 

کــورد و دیگــر جوامــع خاورمیانــه را متــرر منــوده را مــورد انتقــاد قــرار داده و بــا آن بــه پیــکاری عظیــم دســت زده 

اســت. یعنــی بــه رویــه ی محافظــه کاری و میانــه روی در ایــن امــر تاختــه و هیــچ گاه در مقابــل چنیــن وضعــی ســکوت 

اختیــار ننمــوده اســت. چــون از دیــد پ.ک.ک، ســکوت اختیــار کــردن در مقابــل اعالــی کــه جامعــه ی کــورد را متــرر 

ــع  ــی و مناف ــم سیاس ــی پراگاتیس ــد. یعن ــا می باش ــه آنه ــیدن ب ــت بخش ــودن و مرشوعی ــد من ــی تأیی ــه نوع ــازد، ب س

حزبــی، منی تواننــد چنیــن ســکوتی را توجیــه مناینــد. 

تحزبی شدن؛ دوری از مبارزات فردگرایانه، سلطه جویی و انفعال

فردگرایــی و انــزوا، امــری اســت کــه مثــل خــوره بــه جــان احــزاب قبلــی در کوردســتان و خاورمیانــه افتــاده اســت. 

یعنــی کار و منفعــت شــخصی را بــه کار و منفعــت جمعــی ترجیــح می دهنــد. بی شــک مبــارزه و مقاومــت فــردی، 

ــزوای  ــد. ان ــت منای ــودش محافظ ــد از خ ــا می توان ــا و تنه ــروه، تنه ــا گ ــرد ی ــت، ف ــن حال ــوده و در بهری ــر ب بی تاثی

فــردی یــا حزبــی، ناشــی از تــرس چشــیدن درد رویــارو شــدن بــا واقعیــات می باشــد. بــه همیــن دلیــل برخــی افــراد 

ــرای  ــد. ب ــاه می برن ــا پن ــی از معن ــی خال ــای خیال ــه یــک دنی ــد ب ــارز قلمــداد می کنن ــی کــه خویــش را مب ــا گروه های ی

توجیــه ایــن امــر نیــز منطــق »زمانــه بایــد مــا را دریابــد«، بــر آنــان حاکــم می شــود. یعنــی بــه جــای جســارت رویــارو 

ــتباه و  ــک اش ــران را رشی ــا دیگ ــه تنه ــد ن ــت زده و می خواهن ــی دس ــه فرافکن ــان، ب ــکات و نواقص ش ــا مش ــدن ب ش

انفعــال خویــش نشــان داده، بلکــه بــه متامــی خویــش را ترئــه منــوده و دیگــران را مقــر جلــوه دهنــد. آنهــا تــوان و 

جســارت انتقــاد و خودانتقــادی ای صحیــح کــه در فــوق بــه آن اشــاره منودیــم را از خــود نشــان منی دهنــد. ایــن امــر 

ــارز آن می باشــد  ــات ب ســبب شــکل گیری بی نظمــی و بی ســازمانی ای می شــود کــه نومیــدی و شــکنندگی از خصوصی

و ایــن مرضــی اســت کــه بســیاری از جنبش هــای منطقــه بــه ویــژه احــزاب کاســیک را از پــای درآورده اســت. بــرای 

گــذار از ایــن معضــل بایســتی از طریــق شــناخت ناتوانایی هــای خویــش بــرای گــذار از کمبودهــا صــورت گیــرد و بــا 

ــی  ــرار از مشــکات و فرافکن ــا مشــکات مواجــه شــده و دســت از ف ــی ب ــا خودکم بین ــی ای ی ــر خودبزرگ بین ــه ب غلب

آنهــا برداشــت. پ.ک.ک از ایــن راه توانســت از مبــدل شــدن بــه حزبــی منفعــل و ناکارآمــد رهایــی یابــد. پ.ک.ک، 
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ــزان اجتاعــی شــویم و خویــش را از  ــه چــه می ــده و معتقــد اســت کــه ب ــه دی حقیقــت را در اجتاعــی شــدن نهفت

ــک می شــویم.  ــارزه و انســان راســتین نزدی ــت مب ــه حقیق ــدازه ب ــه هــان ان ــم، ب ــال برهانی ــی و انفع ــزوا، فردگرای ان

ــرای  ــی ب ــه نیروی ــه و آن را ب ــی شــور و هیجــان گرفت ــی گریای ــش از زندگ ــی کادرهــای جنب ــن خاطــر، متام ــه همی ب

گــذار از کمبودهــا و نارسایی هایشــان مبــدل می مناینــد. تنهــا بدیــن صــورت می تــوان از خودانــکاری، خودشــیفتگی، 

ــخصیتی  ــا ش ــده و ب ــش را رهانی ــری خوی ــداوری و تنگ نظ ــی، پیش ــی، سطحی اندیش ــات افراط ــزی، تعصب جامعه گری

ــی آزاد، در مســیر خــط مشــی  ــه زندگ ــار از عشــق ب ــد و رسش ــد، هدفمن ــداکار، اراده من ــر، مســئولیت پذیر، ف تاش گ

ــوری  ــك تئ ــه ی ی ــا ارائ ــه داده و ب ــح و نیــک از اوضــاع ارائ ــی صحی ــی، تحلیل ــق منــود. جنبــش آپوی ــی طــی طری آپوی

منســجم، مبــارزات را از رسدرگمــی و دنبالــه روی از تئوری هــای خودمحوربینانــه، قدرت گرایانــه و ناپویــا کــه بــا 

ــی بخشــید. ــه می باشــد رهای ــه بیگان ــگ جوامــع خاورمیان فرهن

ــول  ــی ترین اص ــر از اساس ــن ام ــود دارد. ای ــی وج ــد و اصول ــی اخاق من ــه تفاهم ــاز ب ــی، نی ــام کار گروه ــرای انج ب

ــی  ــردازد: اول ــارزه می پ ــه مب ــدت ب ــه ش ــی ب ــری و عمل ــط فک ــا دو خ ــد. پ.ک.ک، ب ــی در پ.ک.ک می باش دموکراس

اینکــه، دیگــران را بــه خــود گروانیــدن و خودمرکزبینــی و ســلطه طلبی و خودمحوربینــی ای کــه ســبب شــود نظــر و 

کار دیگــران را فاقــد اهمیــت بدانیــم و دوم اینکــه در صــورت عــدم موفقیــت در انجــام گرویــدن دیگــران بــه خــود، 

بــه دیگــران گرویــدن و عــدم اعتــاد بــه نفــس و انفعــال. در اینچنیــن رابطــه ای، جایــی بــرای دموکراســی وجــود نــدارد 

ــد وجــه تفــاوت  ــوان از چن ــدون شــک، منی ت ــوب و غالب)فرادســت و فرودســت( حاکــم می گــردد. ب و رابطــه ی مغل

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دو مقولــه ناهمخــوان و دشــمن هــم بــوده کــه بایــد یکــی از میــان رود. همچنیــن وجــوه 

مشــرک بــه معنــی همســان و مســاوی خوانــدن دو مقولــه منی آیــد. نبایــد نقــاط مشــرک و متفــاوت را بزرگ منایــی 

منــوده و ایــن امــر ســبب قبــول یــا رد بی قیــد و رشط در روابــط شــود. بلکــه نیــاز بــه تفاهمــی اخاق منــد وجــود دارد. 

هان گونــه کــه در بــاال نیــز بیــان داشــتیم، روابــط قــدرت، تنهــا منــود مــادی ندارنــد بلکــه ریشــه در ذهنیــت دارنــد. 

ایــن امــر می توانــد حتــی در اعــاق روابــط انســانی نفــوذ کــرده و بــه مشــکلی درآیــد کــه میــزان روئت پذیــری  اش 

بــه حداقــل برســد. روابــط قــدرت در مبــارزات کاســیک کــه ادعــای دموکراســی را داشــتند، تــا حــدودی درونــی شــده 

و بــر نحــوه ی ارتبــاط آن هــا بــا جامعــه ســایه افکنــده بــود. پ.ک.ک بــا مشــاهده ی ایــن امــر، تــاش منــود تــا روابــط 

قــدرت را در بســر ذهنــی نیــز ریشــه کن منایــد. از دیــد جنبــش آپویــی، آزادی بــا رهایــی از اســتبداد سیاســی، حــکام یــا 

حکومــت مســتبد رشوع می شــود امــا ایــن گامــی ابتدایــی اســت و در اصــل بایســتی خویــش را از ذهنیــت قدرت پــرور 

ــا  ــاق ب ــت و الح ــتین اس ــا، گام نخس ــک گری ــاق ی ــت الح ــش رف ــه رشح ــه ک ــل هان گون ــن دلی ــه همی ــم. ب برهانی

ــه  ــی را ب ــرا و دولت ــت قدرت گ ــانه های ذهنی ــم نش ــه می توانی ــود. بدین گون ــل می ش ــی کام ــی و درون ــارزه ای نفس مب

حداقــل برســانیم. در غیــر این صــورت حتــی اگــر بــه صــورت جســمی در میــان جنبشــی باشــیم کــه هــدف اساســی 

ــارزه  ــدم مب ــورت ع ــت، در ص ــرا اس ــدن قدرت گ ــل مت ــک در مقاب ــدن دموکراتی ــک و مت ــه ی دموکراتی ــاد جامع آن ایج

ــا قــدرت، از ذهنیــت دولتــی و قدرت گــرا لــذت می بریــم و نیــازی بــه آزادی ندیــده و در پــی  در عرصــه ی ذهنــی ب

رســیدن بــه قــدرت می باشــیم کــه در صــورت آمــاده بــودن عرضــه ی وجــود، ســلطه و قدرت جویــی در میــان مــا نیــز 

بــروز خواهــد منــود.

فرجام سخن
ــارزات در متامــی مناطــق  ــا اندیشــه و ســاختار مبارزاتــی بیــش از چهــل ســال خویــش و انجــام مب ــی، ب جنبــش آپوئ

ــا نتایجــی کــه در عرصــه ی عمــل بــه آن نائــل  کوردســتان و حتــی در میــان همــه ی جوامــع خاورمیانــه، هم اکنــون ب

ــا  ــه صــورت ســلیقه ای ب ــه اســت. پ.ک.ک، ب ــرای جوامــع کوردســتان و خاورمیان ــی ب ــن الگــوی مبارزات گشــته، بهری

مــوارد برخــورد ننمــوده و زیــان دیــدن خلــق کــورد و خلق هــای خاورمیانــه در هــر گوشــه و کنــار ایــن کــره ی خاکــی 

را نپذیرفتــه و بــا ایــن نگــرش کــه »آزادی و حــق مــن را پایــال منی کنــد، مــن را بــه دیگــران چــکار«، بــه شــدت بــه 

مبــارزه پرداختــه اســت. زیــرا معتقــد اســت در ایــن صــورت آزادی خویــش را از دســت خواهیــم داد و 

در تضــاد معیارهــای رهــر آپــو حرکــت خواهیــم منــود. پ.ک.ک بــرای آزادی ای می جنگــد کــه متعلــق 

بــه همــگان باشــد و از »مــا و دیگــران« در میــان مناطــق کوردســتان و جوامــع خاورمیانــه گــذار بــه 

عمــل آورده اســت. زیــرا معتقــد اســت کــه عــدم مســئولیت پذیری در مقابــل پیرامــون، تأثیــرش را بــر 

کلــی می گــذارد کــه پ.ک.ک و جامعــه ی کــورد نیــز بخشــی از آن می باشــد. در صــورت نبــودن آزادی 

بــرای بخشــی از کل جامعــه ی انســانی، بخشــی از بــدن جامعــه ی انســانی ناقــص می شــود و بدنــی 

معلــول و بیــار بــه وجــود می آیــد کــه نیــاز بــه پرســتار دارد و منی تــوان از چنیــن کلــی بیــار، انتظــار 

مبــارزه در راه آزادی در مقابــل قــدرت و ســلطه را داشــت. بــه همیــن دلیــل، رهــر آپــو، بــرای رســیدن 

ــده  ــه طــور کلــی جوامــع انســانی، از جایگاهــی تعیین کنن ــه حقیقــت و آزادی جامعــه ی کــورد و ب ب

ــده. در آخــر،  ــرای رهریــت خویــش برگزی ــه ای اســت کــه جامعــه ب ــن گزین ــوده و بهری برخــوردار ب

ــواده ی  ــهدا و خان ــی ش ــو، متام ــر آپ ــه ره ــیس پ.ک.ک را ب ــالگرد تأس ــی وپنجمین س ــر س ــاری دیگ ب

شــهدا و متامــی خلق هــای مبــارز خاورمیانــه، به ویــژه خلــق کــورد تریــک گفتــه و بــه متامــی رهــروان 

ــم. ــن راه ادای احــرام می منایی ای

 .
نحــوه ی نگــرش مبــارز بــه جامعــه و قــدرت و جــای گرفــن در آغــوش دولــت یــا جامعــه، موضوعــی اســت کــه می تــوان 

ــال وضــع  ــی مســئولیت در قب ــارزه یعن ــه ی دموکراتیــک برشــمرد. مب ــارزه ی آزادی خواهان ــن اصــل در مب آن را مهم تری

کنونــی و آینــده بــرای گــذار از دردهــای جامعــه و ُجســن یــک ایدئولــوژی تــا بتوانــد تعهــد و مســئولیت خویــش را 

در برابــر جامعــه انجــام دهــد و راه را روشــنایی بخشــد. جامعــه ی مبــارز دربرگیرنــده ی کلیــه ی افــراد، اجتاعــات و 

جنبش هایــی اســت کــه بــا نظــام حاکــم چــه در داخــل و چــه در خــارج مخالفــت می ورزنــد. امــا بایســتی بــه ایــن 

مســئله بــه خوبــی واقــف باشــیم کــه هــر مخالفــت بــا دیکتاتــوری و اســتبداد، بــه دموکراســی ختــم منی شــود. تبدیــل 

منــودن ایــن جنبش هــا بــه نیرویــی بالفعــل و ســازمان یافته در متامــی عرصه هــای اجتــاع، تنهــا راه نجــات از گرفتــار 

آمــدن در دایــره ی وابســته بــه قــدرت اســت. هــر مبــارزه، ســاخن آن چیــزی اســت کــه ناممکــن بــه نظــر می رســد. 

هــر مبــارزه محــدود بــه بیــان مســائل و دادن راه چــاره نیســت. بایســتی، نــه از لحــاظ فکــری و نــه از لحــاظ ســازمانی 

ــند.  ــته باش ــود نداش ــت وج ــاـ محدودی ــودن معیاره ــت من ــا رعای ــه ب ــران در آن ـ البت ــدگی دیگ ــه ی شمول ش و حیط

نبایســتی خویــش را باالتــر از جامعــه حــس کننــد چــون ایــن امــر قبــل از هرچیــزی بــه خــود آنــان رضبــه رســانده و 

ــچ گاه  ــت. هی ــد یاف ــان را نخواهن ــا و افکارش ــج ایده ه ــکان تروی ــد ام ــه رس برن ــزوا ب ــر در ان ــد. اگ ــان می کن منزوی ش

ــی  ــروی ســازمان بخش تودرتوی ــه آن از چــه نی ــم کــه دولــت و گروه هــای انحصارگــرای وابســته ب ــد فرامــوش کنی نبای

برخوردارنــد و چگونــه اهــداف مخــرب خویــش را پــی می گیرنــد. بــا مــد نظــر قــرار دادن ایــن موضــوع لــزوم اتحــاد 

عنــارص مبــارزه ی فکــری و ســازمانی دموکراتیــک مخالــف نظــام بــرای تقویــت ســاختار جامعــه  ی دموکراتیــک، امــری 

اجتناب ناپذیــر می منایــد. نبایســتی امــور را بــه فرداهــا موکــول کــرد و هــر تأخیــری در ایــن فضــا بــه معنــای نامتــوازن 

ــی و  ــرش کم ــی و گس ــن همگرای ــزوم ای ــد. ل ــر می آی ــرای انحصارگ ــای قدرت گ ــع نیروه ــه نف ــه ب ــن معادل ــدن ای ش

ــارزان راه آزادی اســت. ــن وظیفــه ی مب کیفــی، مهم تری

اصول مبارزان آزادی 
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ــادل  ــت تب ــش رسع ــبب افزای ــه س ــیون(، ب ــد جهانی سازی)گلوبالیزاس در رون

ــه ی خویــش  ــه نوب اندیشــه ها، باوری هــا، ارزش هــا، فرهنگ هــا و کاال ـ کــه ب

ــم  ــط ه ــکل رواب ــر ش ــاهد تغیی ــد ـ ش ــز می باش ــگ نی ــل ارزش و فرهن حام

مابیــن خــود جوامــع، هــم در میــان دولت هــا و هــم مابیــن دولــت و قــدرت 

بــا جامعــه بوده ایــم. بــا گســرش فنــاوری ارتباطــات و اطاعــات، یــک قلمــرو 

ــا  ــط ب ــاره ی مســائل و موضوعــات مرتب ــرای گفــت و شــنود درب ــی ب همگان

ــر  ــن تأثی ــان مهم تری ــن می ــت. در ای ــده اس ــد آم ــان پدی ــه و زندگی م جامع

ایــن رونــد در حالــت طبیعــی و عــادی خویــش و بــدون جهت دهــی و 

ــی و ســازنده از باورهــا  ــرل از ســوی قدرت هــا و دولت هــا، انتقــاد اصول کن

ــیم  ــته تقس ــه دس ــه س ــوان آن را ب ــه می ت ــند ک ــنت ها می باش ــد و س و عقای

ــد  ــه مفی ــه حــال جامع ــه ب ــم. نخســت؛ ســنت ها و باورداشــت هایی ک منایی

ــم.  ــل آوری ــه عم ــت ب ــان صیان ــتی از آن ــوند و بایس ــع می ش ــوب واق و مطل

ایــن دســته از ســنت ها و باور هــا، می تواننــد بــرای متامــی فرهنگ هــای 

ــی آن  ــازگاری و هم خوان ــزان س ــن می ــر گرف ــا در نظ ــه ب ــر البت ــع دیگ جوام

بــا جامعــه، هم چــون منونــه ای مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. دوم؛ ســنت ها و 

باورداشــت هایی کــه دچــار نقصــان و کمبــود بــوده و از ایــن رو کارکردشــان 

در جامعــه تضعیــف شــده کــه می تــوان بــا یــاری جســن از فرهنــگ و ارزش 

دیگــر جوامــع و یــا بــا اتــکا بــه تجــارب خــود جامعــه، بــه ترمیــم و اصــاح 

آن دســت بزنیــم. ســوم؛ برخــی فرهنگ هــا کــه بــا گــذر زمــان یــا از هــان 

اوان شــکل گیری در تضــاد بــا منافــع جامعــه و نامطلــوب می باشــد کــه 

بایســتی بــه صــورت کلــی ارزش هــای دیگــری جایگزیــن آن شــوند. یعنــی در 

ایــن میــان برخــی از احــکام اخاقــی می تواننــد حتــی حالتــی جهانــی یابنــد 

و در ایــن تبــادل افــکار، جامعــه را بــه آزادی و عدالــت و دموکراســی راســتین 

رهنمــون ســازند. در ایــن شــکل و نحــوه ی جهانی شــدن، بــا حفــظ تفاوت هــا 

و جلوه هــای گوناگــون فرهنگــی و هویتــی، زیبایی هــای زندگــی امــکان 

ــاملت آمیزی،  ــتی ِ مس ــن همزیس ــد. چنی ــری می یابن ــروز بیش ــی و ب خودمنای

ســبب پیرشفــت پتانســیل های دموکراتیــک جامعــه می شــوند. امــا ایــن یــک 

طــرف قضیــه اســت کــه تــا حــدودی نیــز صــورت گرفتــه اســت و از دیربــاز تــا 

بــه اکنــون، بــدون مداخلــه ی قدرت هــا در جریــان یــک جهانی ســازی طبیعــی، جوامــع همدیگــر را در جهــت مؤثــر 

ــد. ــه منوده ان ــد تغذی و مفی

امــا فنــاوری بــه صــورت بســیار محــدود در خدمــت جوامــع بــوده اســت و بــه رسعــت از ســوی قدرت هــای هژمونیــک 

ــازی  ــد جهانی س ــکان رون ــی، ام ــن جهان ــتعار نوی ــرای اس ــات ب ــاوری اطاع ــت. فن ــده اس ــار درآم ــه انحص ــی ب جهان

ــن  ــور اســتعار نوی ــرن بیســتم و ظه ــدان آورد. در اواســط ق ــه می ــی ب ــن جهان ــوان نظــم نوی ــه را تحــت عن یک طرف

بــه جــای اســتعار کاســیک، هژمونــی جدیــد جهانــی بــه رسکردگــی آمریــکا بــا اســتفاده از چنیــن تکنولــوژیِ  برتــری 

ــوم  ــرای هج ــاد، از آن ب ــن اقتص ــانه ها و همچنی ــات، رس ــاوری اظاع ــار درآوردن فن ــه انحص ــق ب ــن از طری و همچنی

فرهنگــی جهــت فرهنگ زدایــی جوامــع خاورمیانــه و شــال آفریقــا و مناطــق خــارج از حیطــه ی ایــن قدرت هــا ســود 

جســت. یعنــی در چنیــن رونــد جهانی ســازِی یک طرفــه ای از ســوی قــدرت هژمونیــک جهانــی، فاشیســِم مــدرن علیــه 

خلق هــای جهــان رخ منــود. هان گونــه کــه بیــان منودیــم در ایــن رونــد جهانی ســازی فاشیســتی جدیــد، تفاوتــی بــارز 

ــه از لحــاظ ماهــوی بلکــه از لحــاظ شــکلی و ســاختاری شــکل گرفــت، و آن  ــه ن ــه اســتعار کاســیک، البت نســبت ب

تفــاوت نیــز اهمیــت یافــن فاکتــور فرهنگــی بــه جــای فاکتــور جغرافیایــی در اســتعار جوامــع بــود.

در ایــن میــان نیروهــای هژمونــی جهانــی از ناسیونالیســم و تبعــات ناگــوار آن در کشــورهای خاورمیانــه ای و آفریقایــی 

ــوژی  ــه وجــود آمــدن بحــران ایدئول ــا ب ــی ب ــرای جهانی ســازی ســود جســتند. یعن ــش ب ــده ی خوی ــدن ای ــرای قبوالن ب

ــاز جوامــع، همچنیــن بحــران عمیــق اقتصــادی بــه علــت  ــه نی ملی گرایــی، جنگ افــروزی آن و عــدم جوابگویــی اش ب

ــر  ــش ب ــده ی خوی ــت تلقین ش ــدن هوی ــع ش ــرش واق ــورد پذی ــرای م ــه را ب ــام(، زمین ــواد خ ــاد تک محصولی)م اقتص

خلق هــا و جوامــع ایــن مناطــق مهیــا ســاختند. در ایــن میــان دو چالــش بســیار مهــم آغــاز گشــت:

نخســت؛ تضــاد و چالــش مابیــن خلق هــای ایــن منطقــه بــا نظــام هژمونیــک رسمایــه داری جهانــی و هجــوم فرهنگــی 

ــان  ــن می ــن جوامــع. در ای ــر ای ــه ب ــی از طریــق جهانی ســازی یک طرف ــن جهان ــی در چارچــوب نظــم نوی ــن هژمون ای

ــازی  ــش از جهانی س ــع خوی ــع جوام ــت و مناف ــت و موجودی ــتای هوی ــری در راس ــتار تعبی ــان خواس ــای جه خلق ه

ــت. ــی اس ــه ی جهان ــازی یک طرف ــا جهانی س ــاد ب ــه در تض ــند ک می باش

ــع  ــکا، اقتصــاد و صنای ــی آمری ــه رسکردگ ــی ب ــک جهان ــه ی نیروهــای هژمونی دوم؛ در پروســه ی جهانی ســازی یک طرف

ــت ـ  ــیک دول ــم کاس ــا مفاهی ــی ب ــازگارند. یعن ــن ناس ــازی نوی ــع جهانی س ــا مناف ــه ب ــن منطق ــای ای ــی در دولت ه مل

ملــت، دولــت ملــی، رسمایــه ی ملــی، صنایــع ملــی، کشــور ملــی، و حتــی در ایــن اواخــر اینرنــت ملی)مــوردی کــه در 

ــش می باشــد. ــران مطــرح گشــته اســت( در چال ــژه ای ــی به وی بســیاری از کشــورهای رشق

در این میان سه راه پیش جوامع این مناطق باقی می ماند:

الــف ـ ارصار بــر موقعیــت کنونــی و عــدم دســت برداشــن از مفاهیمــی کــه توســط ایدئولــوژی ناسیونالیســم وارداتــی 

از غــرب بــر جامعــه بــار شــده کــه رسآخــر محکــوم بــه تســلیمیت خواهــد بــود. هان گونــه کــه در بــاال نیــز بــه آن 

اشــاره منودیــم ناسیونالیســم کــه از ســوی قدرت هــای غربــی بــر جوامــع تحمیــل گشــته، اکنــون بــه مانــع اساســی بــر 

رس راه منافــع جدیــد رونــد نظــم نویــن جهانــی غــرب قــرار دارد. ایــن امــر ســبب شــده کــه غــرب بــا یــک تیــر دو 

ــردارد و هــم از ایــن طریــق  ــان ب ــد. یعنــی هــم در راســتای منافــع جدیــد خویــش ایــن دولت هــا را از می نشــان بزن

خویــش را چــون ناجــی ملت هــا و جوامــع ایــن منطقــه  نشــان دهــد کــه از درد دولــت ـ ملــت بــه خــود می پیچــد. 

تحــت نــام گســرش دموکراســی و رهایــی خلق هــای منطقــه، لشکرکشــی هــزاران کیلومــری خویــش، قتل عــام روزانــه 

در کشــورهای منطقــه کــه دیگــر بــه امــر و واقعــه ای بــس معمولــی مبــدل شــده و جنگ افــروزی خویــش در منطقــه را 

مرشوعیــت می بخشــد. علی رغــم متامــی ایــن مــوارد، هــم از ســوی برخــی از جوامــع قدرت طلــب و فرادســت منطقــه 

ــا ایــن کار، گــور  و هــم از ســوی متامــی دولت هــای منطقــه بــر ایــن امــر ارصار می شــود. ایــن نیروهــای واپس گــرا ب

خویــش را بــا دســت خویــش می کننــد. چــون ایــن طــرز نگــرش نــه از ســوی ملت هــای دموکراتیــک منطقــه و نــه از 

جهانی سازی، 
فاشیسم مدرن علیه خلق های جهان 
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ســوی نیروهــای مداخله گــر پذیرفتنــی نیســت. البتــه ایــن وجــه شــباهت بــه معنــای یکــی بــودن اهــداف 

ــا جوامــع منطقــه منی باشــد. ــر ب نیروهــای مداخله گ

ب ـ مجبوریــت بــه پذیــرش تعبیــر جهانــی غــرب از نظــم نویــن جهانــی و تــن دادن بــه پروســه ی جهانی ســازی 

ــب  ــگ غال ــه فرهن ــا متامــی موجودیت هــا و هویت هــا را ب ــد ت ــه در صددن ــی ک نیروهــای هژمونیــک جهان

ــر  ــت خــرد ب ــا اندیشــه ی حاکمی ــه، ب ــد. در جهانی ســازی فاشیســتی یک طرف ــر دهن ــش تغیی ســاختگی خوی

ــن تدریجــی نظام هــای ســنتی  ــان رف ــی، شــاهد از می ــردی و اجتاعــی از ســوی قدرت هــای غرب زندگــی ف

ــپردن اراده  ــی)دین گریزی( و س ــای سیاس ــان از نهاده ــع و عقایدش ــای جوام ــی فرهنگ ه ــی و جدای و محل

ــوق  ــادن حق ــا افت ــوان ج ــت عن ــر تح ــر بیش ــن ام ــیم. ای ــی می باش ــِی خارج ــه ناج ــش ب ــت خوی و رسنوش

فــردی و یکســان بــرای همــگان و انــکار اخــاق و عقایــد اجتاعــی ملت هــا و فرهنگ هــا میــر می شــود. 

ــا انــکار دیــن، ســنت و فلســفه، می خواهــد حاکمیــت خویــش را بــر جوامــع ممکــن  عقــل بــه تنهایــی و ب

گردانــد. یعنــی جوامــع را بــه آنچــه قــدرت جهانــی می خواهــد ســوق می دهــد و آنچــه کــه خــود جوامــع 

ــد.  ــان ده ــی نش ــه و ارتجاع ــری واپس گرایان ــد را ام می خواهن

طبق این نظریه:
ــه  ــش اســت و در نتیج ــری خوی ــی جهان گســری و فراگی ــل، مدع ــه عق ــا توســل ب ــی ب ــه ی غرب  اوال؛ جامع

ــد. ــد می خوان ــه و ناکارآم ــه ها را خامته یافت ــکار و اندیش ــر اف ــد و دیگ ــق می خوان ــت مطل ــش را حقیق خوی

 ثانیــا؛ قوانیــن رضوری بــرای گســرش قــدرت خویــش را تحــت عنــوان رضوریــات حفــظ جامعــه بــه متامــی 

ــرد. ــر منی گی ــی را در نظ ــاوت زندگ ــون و متق ــای گوناگ ــد و وضعیت ه ــم می ده ــرشی تعمی ــای ب جامعه ه

ــات و  ــن تنوع ــده گرف ــق نادی ــرد. از طری ــان می نگ ــد و یکس ــت واح ــک کلی ــون ی ــه را همچ ــا؛ جامع  ثالث

ــاوت،  ــای متف ــان جامعه ه ــاي می ــات و گوناگونی ه ــا تنوع ــه و ی ــی جامع ــی و هویت ــای فرهنگ گوناگونی ه

یک دست ســازی و یکسان ســاخن آنــان را بــه امــری رایــج مبــدل می منایــد. 

ــه و  ــق خدع ــاد از طری ــت و اعتق ــاد باورداش ــت ایج ــد: نخس ــتفاده می کنن ــکار اس ــن راه از دو راه در ای

ــق  ــش از طری ــل اندیشــه و راهــکار خوی ــداز( و دیگــری تحمی ــب و عوامفریبی)اســتدالل های مغلطه ان فری

کاربســت ابزارهــای زورمدارانــه. در منونــه ی اول از طریــق بــازی بــا زبــان و بــا کمک هــاي انحصــاری خویــش، 

مفاهیــم را از معنــای واقعــی خویــش تهــی گردانیــده و بــر جوامــع تحمیــل می مناینــد. در ایــن میــان، جنــگ 

ــرد اســت. ســازش  میــان فرهنگ هــا و جوامــع، جهــت از بیــن بــردن یکدیگــر می باشــد کــه تنهــا هدفــش بُ

و همزیســتی در آن هیــچ جایگاهــی نــدارد. جوامــع را بــه جــان همدیگــر انداختــه و شــاهد »نــرد همــگان 

بــا همدیگــر« خواهیــم بــود.

ــی،  ــم جهان گشــایی توســط حقــوق یکســان و جهان ــا بهــر اســت بگویی ــن تعریــف از جهانی ســازی ی در ای

مدرنیســم تحــت عنــوان شمول شــدگی و قوانیــن جهان گســر بــا متامــی عایــق، رنگ هــا، عقایــد و 

ــده  ــرد طردکنن ــن رویک ــردازد. ای ــمنی می پ ــه دش ــش ب ــی خوی ــت تبلیغات ــق حاکمی ــم اندازها، از طری چش

ــی ساخته شــده از ســوی  ــدل تقلب ــی م ــگ یعن ــده، ســلیقه و رن ــک چشــم انداز، عقی ــا ی ــده، تنه و کنارگذارن

قــدرت را مرشوعیــت می بخشــد و جامعــه ی  جهانــی را بــه شــکل رباتــی درمــی آورد کــه همیشــه در اختیــار 

منافــع اوســت. ایــن امــر، نشــان از میــان رفــن آزادی و دموکراســی تحــت نــام گســرش آزادی و دموکراســی 

وعده داده شــده ی غربــی اســت. در چنیــن تعریفــی از ســوی مدرنیتــه، نــه همزیســتی مســاملت آمیز 

ــت  ــا از جه ــی از فرهنگ ه ــه در آن یک ــی ای ک ــروزی و برتری طلب ــه سلســله مراتب، جنگ اف ــا، بلک فرهنگ ه

ــر  ــی فرهنگــی در جایگاهــی برت ــر دیگــری چیرگــی دارد، امــری معمــول نگریســته می شــود. یعن ارزشــی ب

ــا، شکســت و نابودی)هیچ شــدن( می مناینــد. حــال اینکــه در  ــه فن نشســته می شــود و دیگــری را محکــوم ب

ــان متامــی فرهنگ هــا و جوامــع،  ــن می ــه اســت: در ای ــی نهفت ــن واقعیت ــن درگیری هــا، چنی ورای همــه ی ای

مقــام فرودســتی دارنــد و چــون در خــارج از مرزهــای تعریف شــده از ســوی مدرنیتــه ی رسمایــه داری قــرار 

ــودی  ــه ناب ــوم ب ــا محک ــند، و ی ــه می باش ــه از جامع ــی مدرنیت ــت تقلب ــرش هوی ــه پذی ــور ب ــا مجب ــد، ی دارن

هســتند.

در چنیــن نگرشــی، فرهنگ هــا دارای هیــچ وجــه مشــرکی نیســتند. از ایــن رو بــرای ایجــاد فرهنگــی یکســان 

و جهانی ســازی یک طرفــه، یکــی بایــد تســلیم دیگــری شــود. یعنــی منی تواننــد بــر یکدیگــر تأثیــر طبیعــی و 

متقابــل بگذارنــد. بــا کمــک امکانــات خویــش، باوری هــای نادرســت را رایــج و متــداول و نهادهــای ناعادالنــه 

ــر اســت  ــه براب ــام »عقــل ســلیم« انگاشــته می شــود ک ــاوری ع ــد. آنچــه در ب را مســلط و حاکــم می گردانن

ــی فریــب  ــه راحت ــدارد و از جامعــه گسســته اســت، ب ــخ ن ــکار عمومــی ای کــه ریشــه در تاری ــا هــان اف ب

بازی هــای قــدرت را می خــورد. در ایــن هنــگام، میــان درســت و غلــط، عادالنــه و ناعادالنــه، آزادی و بردگــی، 

اخاقــی و غیراخاقــی و دروغ و راســتی فرقــی باقــی نگذاشــته و معیــار قبــول و رد را یــا باقــی منی گــذارد 

 ـ کــه در ایــن صــورت از طریــق نهادهــای خویــش ذهنیــت آشــفته ی چنیــن افــراد و جامعــه ای را جهت دهــی 

ــه شــار  ــات جامعــه ب ــا را از رضوری ــن و منحرف ســازی در معیارهــای ارزشــی، آنه ــا تلقی ــا ب ــد، و ی می منای

مــی آورد و بــه خدمــت قــدرت درمی آینــد. در ایــن میــان جایــی بــرای خــرد جمعــی جامعــه باقــی منی مانــد 

و افــراد جامعــه بــا افــکاری گسســته از جامعــه، بــه تــوده ای جــدا از هــم و ناســازگار و فاقــد ســازماندهی 

جوهــری درمی آینــد کــه بــه علــت نادیــده گرفــن نیــروی جامعــه ی خویــش و عــدم اتــکا بــر آن، بــه راحتــی 

ایــده ی غربــی ای را می پذیرنــد کــه خویــش را ناجــی و راه حــل می دانــد.

ــش  ــه اراده ی خوی ــا توســل ب ــوب و مشــارکت در پروســه ی جهانی شــدن ب ــه سیســتم مطل ج ـ دســت یابی ب

ــن پروســه ی  ــد. در چنی ــوان خــط ســوم نامی ــن امــر را می ت ــا دیگــر جوامــع. ای ــا کمــک و همزیســتی ب و ب

ــن و فلســفه ی  ــم، دی ــان عل ــن می ــدارد. در ای ــات و ارزش هــا، حفــره ای وجــود ن ــان واقعی جهانی شــدنی، می

ــم  ــی، یــک عل ــا اخــاق دارای گوهــری مشــرک می باشــند. یعن ــره ی قــدرت، ب جامعه محــور و خــارج از دای

اخاقــی قابــل تعریــف اســت. علــم آنچــه هســت، منی باشــد و اخاقــی آن چیــزی نیســت کــه بایــد باشــد 

ــت  ــه گسس ــت ک ــه اس ــا جامع ــورده ب ــط و گره خ ــری مرتب ــاق، ام ــم. اخ ــت منی یابی ــه آن دس ــز ب ــا هرگ ام

دادن آن از علــم، دیــن و فلســفه، آنهــا را در جامعــه فاقــد کارایــی می کنــد. عقــل، بــه تنهایــی و بــا انــکار 

دیــن و ســنت و فلســفه و گســاندن خویــش از اخــاق، منی توانــد از نیــروی یگانگی بخــش برخــوردار باشــد 

ــای  ــگ و هویت ه ــا، فرهن ــایق، نیت ه ــا، س ــا، اراده ه ــه ها، انگیزه ه ــد، اندیش ــان عقای ــد در می و منی توان

ــان جوامــع می شــود.  ــداوم و مســتمر در می ــری مت ــن امــر ســبب درگی ــد. ای مختلــف هاهنگــی ایجــاد کن

ــت، بی هــدف منــودن هســتی و  ــم آزادی و عدال ــا و مفاهی ــی از معن ــز تهی شــدن زندگ ــر نی ــن ام ــد ای پیام

ــای تســلیم شــدن  ــه معن ــی ب ــی می شــود. پوچ گرای ــروزی پوچ گرای ــت پی ــا و در نهای ــری ارزش ه توجیه ناپذی

در مقابــل قــدرت و دســت برداشــن از مبــارزه و عــدم اعتــاد بــه نیــروی ذاتــی خویــش و جامعــه می باشــد. 

حــال اینکــه از یــک یــا چنــد تضــاد فاحــش یــا کوچــک میــان جوامــع، منی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ــگ و  ــا رابطــه ی میان شــان جن ــدارد و تنه ــن جوامــع وجــود ن ــان فرهنگ هــای ای ــچ وجــوه مشــرکی می هی

جــدل خواهــد بــود. حــال آنکــه وجــود وجــوه متفــاوت، بــه معنــای متضــاد و متناقــض بــودن دو جامعــه یــا 

ــری و یکســان خواندن  ــای براب ــه معن ــد وجــه مشــرک ب اندیشــه و فرهنــگ نیســت، و همچنیــن وجــود چن

آنهــا منی آیــد. ممکــن اســت خصوصیــات مشــرک میــان فرهنــگ و جامعــه ای بــا فرهنــگ و جامعــه ای دیگــر 

وجــود داشــته باشــد امــا ایــن امــر، نــه بــه معنــای برابــری و هم خــوان خوانــدن ایــن دو جامعــه می آیــد و 

نــه بــه معنــای دشــمن خواندن و تضــاد مطلــق و پرناشــدنی آنهــا.

ــه داری  ــه ی رسمای ــت، آزادی توســط مدرنیت ــه حقیقــت، عدال ــه نســبت ب ــه شــکاکیت همه جانب ــارزه علی مب
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کــه یکــی از پایه هایــش علــم پوزیتیویســتی اســت، زمینــه ی ایــن انــگاره کــه »هرگونــه بحــث 

مشــرک را بیهــوده و بی معنــا بــه شــار مــی آورد«، رد می کنــد. مبــارزه ای اســت کــه هرگونــه 

امــکان رســیدن بــه حقیقــت، عدالــت و آزادی را نــه تنهــا ممکــن بلکــه رضورت و الزامــی بــرای 

ــاش و  ــن از ت ــت برداش ــه »دس ــارزه ای علی ــتی مب ــع، بایس ــن موق ــد. در ای ــه می گردان جامع

ــی ای  ــرش هــر شــکل تحمیل ــاده ی پذی ــد آم ــم و بی اندیشــه و بی امی ــارزه و انفعــال برداری مب

باشــیم و راهــی غیــر از ایــن تصورناشــدنی اســت« صــورت دهیــم.

در ایــن میــان، وجــه کلیت مندی)کلی بــودن( قوانیــن جهانــی را مــورد انتقــاد قــرار می دهــد. 

هــر کوششــی بــرای وضــع قوانیــن و مقــررات کلــی و عــام کــه تــا کوچک تریــن ســلول 

ــت  ــه و در نهای ــده گرفت ــراد را نادی ــع و اف ــای جوام ــر تفاوت ه ــد، ناگزی ــوذ منای ــع نف جوام

از بیــن می بــرد. و همــگان را در نیازهــا و خواســت ها و عایق شــان یک دســت می کننــد. 

خواســت قوانیــن یک دســت و علــم بیگانــه بــا اخــاق، چیــزی نیســت جــز خواســت حاکمیــت 

مســتبدانه ی گــروه خواهــان یــک دســتگاه حقوقــی قدرت مــدار بــر متامــی جوامــع بــرشی بــرای 

ــام  ــع و انســان ها، در مق ــا جوام ــا م ــع. ام ــن  جوام ــت گرف ــه خدم ــودی رنگ  هایشــان و ب ناب

رشکت کننــدگان و اعضــای اخاقــی ـ سیاســی در زندگــی اجتاعــی، می توانیــم در گســرش 

وجــه تفــاوت و اشــراک زندگــی دســته جمعی بکوشــیم. بایســتی تــاش مناییــم بــا اســتفاده از 

دادوســتد انتقــادی ســازنده میــان فرهنگ هــا و ارزش هــای مختلــف جوامــع گوناگــون، ضمــن 

ــی  ــی اجتاع ــار زندگ ــر، وجــه زور و اجب ــا و اندیشــه های همدیگ ــه ایده ه ــل ب احــرام متقاب

ــه حداقــل  ــر خویــش هســتیم را ب ــال آن از ســوی قــدرت ب کــه خودمــان عامــل اساســی اِع

برســانیم تــا دولــت و قــدرت بــا اســتفاده از ایــن ضعف هــا، مرشوعيــت خویــش را بــه جوامــع 

و افــراد نقبوالننــد. یعنــی مــا جوامــع خاورمیانــه و آفریقــا، بایســتی میــان نهــادی کــه در اثــر 

توافــق میــان رشکت کننــدگان پدیــد آمــده و نهــادی کــه بــر پایــه ی زور و ســلطه ی مســتقیم یــا 

غیرمستقیم)ســلطه ی و هجــوم فرهنگــی( وجــود دارد، و همچتیــن میــان جهانی ســازی طبیعــی 

ــل شــویم.  ــز قای ــن قــدرت، متای ــی  ســازی فاشیســتی نوی ــا جهان و دموکراتیــک جامعه محــور ب

ــم و جهانی ســازی طبیعــی  ــار نیایی ــه گرفت ــی در گــرداب جهانی ســازی فاشیســتی یک طرف یعن

ــا اتــکا بــه نیــروی ذاتــی جامعه مــان را پیرشفــت دهیــم.  ب

و  جوامــع  متامــی  بیــدار  وجــدان  جامعه محــور،  طبیعــی ِ  و  دموکراتیــک  جهانی ســازی 

اندیشــه ی مــدرن  فریــاد همــه ی گرایش هــا، عقایــد و نظام هــای فکــری ای اســت کــه 

ــت و  ــت. عدال ــده اس ــل نش ــان قای ــی برایش ــتی( جایگاه ــه ی کاپیتالیس ــی غرب)مدرنیت دولت

آزادی، مفاهیــم و پدیده  هــا و واقعیاتــی فراســو و بیــرون از حوزه هــای حقوقــِی دولتــی 

و وعده هــای جهان گشــایانه و جهان گســرانه ی نظــم نویــن جهانــی قدرت هــای غربــی 

می باشــد. جهانی ســازی جامعه محــور، تــوان همزیســتی جوامــع و تبــادل افــکار بــرای گــذار از 

کمبودهایشــان جهــت نیرومنــد شــدن جوامــع و پوچ گردانیــدن سیاســت  پیاده شــده ی قــدرت 

در جوامــع می باشــد. ایــن هــان راه ســوم متکــی بــر نیــروی ذاتــی جوامــع اســت کــه تنهــا 

راه گــذار از بحــران موجــود در خاورمیانــه می باشــد کــه ایــده ی آن از ســوی رهــر خلــق کــورد، 

ــه عرصــه ی  ــه اوجــاالن مطــرح گشــته و از ســوی جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد ب عبدالل

عمــل کشــانده شــده اســت. 

ــی از پایه هــای اساســی آن می باشــد.  ــه و یك ــت جامع ــظ موجودی اخــاق، ســازوكار حف

علــت اساســی ایــن كــه نهادهــای حقوقــی دولــت زالــووار بــه جامعــه  چســبیده اند، ایــن 

اســت كــه جامعــه را ناتــوان و بی دفــاع نگه دارنــد و آن را جهــت بــه اســتثار و بندگــی 

كشــیدن، بــه لقمــه  ای آمــاده مبــدل كننــد. اخــاق نقــش صیانــت از هنجارهــای جامعــه 

را ایفــا می كنــد. تضعیــف بافت هــای اخاقــی جامعــه كــه ســازوكار حفــظ جامعــه 

می باشــند، كاركــرد دفاعــی جامعــه را مختــل می كنــد. جامعــه ای ضعیــف از لحــاظ 

هنجــار، جامعــه ای بی نظــم اســت. در صورتــی كــه اخــاق نظمــی بــه جامعــه نبخشــد، 

ــرای  ــه ای ب ــن جامع ــی خارجــی اســت. چنی ــری از ســوی نیروی ــاده ی نظم پذی ــه آم جامع

هرگونــه مداخلــه و تــرف مهیاســت. جامعــه  ای كــه اخــاق در آن ضعیــف گشــته، بــه 

ــدون  ــه ای ب ــوان جامع ــا منی ت ــان دارد. ام ــه چوپ ــاز ب ــد و نی ــه درمی آی ــه و رم ــكل گل ش

ــن  ــا از بی ــود ام ــف ش ــه ای تضعی ــاق در جامع ــكان دارد اخ ــرد. ام ــم ك ــاق را تجس اخ

نخواهــد رفــت.

اخــاق در متامــی مراحــل توســعه ی خویــش، همــه ی جوانــب و روابــط اجتاعــی و اعــال 

ــا  ــول آنه ــر و تح ــکل گیری، تغیی ــوه ی ش ــر نح ــته و ب ــود داش ــان ها را در خ ــار انس و رفت

تأثیــر می گــذارد. بــر متامــی روابــط اجتاعــی انســان مؤثــر بــوده و شــخصیت و ســیرت 

ــه را  ــا جامع ــرد ب ــه و ف ــراد جامع ــن اف ــط مابی ــود. رواب ــامل می ش ــراد را ش ــع و اف جوام

تعریــف می منایــد. لــذا اهمیــت اخــاق در حیــات جامعــه و زندگــی فــرد فــرد انســان ها 

ــا نامطلــوب بــر  وجــود داشــته و هــر شــخص و اندیشــه ای بــرای تأثیرگــذاری مطلــوب ی

جامعــه بــه فلســفه ی اخــاق جوامــع پرداختــه اســت. 

هرگونــه  عملــی كــه از ســوی فــرد یــا گروهــی، چارچوب اخاقــی جامعــه را خدشــه دار كند 

و از ســوی جامعــه عملــی زشــت انگاشــته شــود، بی اخاقــی اســت. امــا از طــرف فــرد یــا 

گــروه ســعی می شــود ایــن اعــال ناهمخــوان بــا چارچــوب اخاقــی، اخــاق و فرهنــگ، 

بخشــی از جامعــه شــود و بــرای قبوالنــدن آن بــه عنــوان عنــری فرهنگــی، برآننــد ایــن 

ــد  ــعی دارن ــا س ــات، دولت ه ــر اوق ــد. در بیش ــی كنن ــادی معرف ــری ع ــی را ام بی اخاق

 .
اخالق مندی جامعه،

 پیش شرط ارتقای شعور سیاسی و آزادی 
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طــی یــك برنامه ریــزی بلندمــدت، اصــول اخاقــی جامعــه را ضعیــف كــرده تــا بــا مقاومــت و خشــم جامعــه روبــه رو 

نگردنــد. در ایــن راه از رســانه ها و مراكــز آموزشــی اســتفاده می كننــد تــا اذهــان را فتــح منــوده و نحــوه ی اندیشــیدن 

جامعــه را جهت دهــی كننــد. ســعی می كننــد كــه آســتانه ی حســاس بودن جامعــه را كاهــش دهنــد تــا از ایــن طریــق 

بــا مخالفتــی مواجــه نشــوند. یعنــی از طریــق خــود جامعــه، جامعــه را بــه تســلیمیت درآورده و ســاخی اش كننــد. 

ــتانه ی  ــه، آس ــه جامع ــت ك ــته اس ــتی وابس ــای نادرس ــه فرهنگ ه ــان ها ب ــدار انس ــار و پن ــار، گفت ــان رفت ــاوت می تف

حســاس بودنش در مقابــل آنهــا كاســته شــده؛ از ایــن رو پذیــرای ایــن رفتــار گشــته اســت. در چنیــن حالتــی 

ــا  ــن دو ب ــان ای ــی می ــد و حت ــان می آورن ــه زب ــه ب ــا آنچــه ك ــع، ب ــذرد، در بســیاری مواق ــراد می گ آنچــه در ذهــن اف

ــوان  ــه می ت ــت ك ــت اس ــای نادرس ــی از فرهنگ ه ــه ناش ــای دوگان ــن رفتاره ــدارد. ای ــود ن ــی وج ــان، همخوان کردارش

ــه عــوارض اجتاعــی اش اشــاره ای مناییــم. بایســتی بگوییــم در جامعــه ای كــه در آن صداقــت  ــی ب بــه صــورت اجال

در برخــورد انســان ها كــم باشــد، خــود بــه خــود دروغ كــه در فرهنــگ كهــن آریایــی رسچشــمه ی همــه ی پلیدی هــا 

ــه روز كاســته می شــود و  ــه همدیگــر روز ب ــاد ب ــن جامعــه ای اعت و رشارت هاســت کراهتــش کــم می شــود. در چنی

صداقــت و روراســتی بــه حداقــل می رســد. صداقــت نــه تنهــا در روابــط اجتاعــی، بلكــه در برخــورد فــرد بــا خــودش 

نیــز كاســته می شــود. در جامعــه ای كــه اكرثیــت افــرادش بدین گونــه می باشــند، اگــر هــم عــده ای صــادق باشــند، بــه 

علــت بدبینــی ای كــه پدیــد آمــده، دیگــر كســی بــه آنــان اطمینــان نخواهــد كــرد. بنابرایــن، روابــط اجتاعــی در ایــن 

ــند.  ــت می باش ــی نخس ــان قربان می

تضعیــف روابــط اجتاعــی، بــه معنــای تقویــت نهادهــای قانونــی دولتــی می باشــد. یعنــی بــه جــای اخــاق و وجــدان، 

ــار  ــد: »نهایــت فرومایگــی اســت اگــر رفت ــاره چنیــن می گوی ــن ب ــد. آلــرت اینشــتین در ای ــون می زن حــرف اول را قان

آدمــی منحــر بــه تــرس از تنبیــه یــا امیــد بــه پــاداش باشــد«. اخاقیاتــی كــه بــر پایــه ی وجــود قانونــی مجازاتگــر و 

پاداش دهنــده، شــكل گیــرد، اخــاق راســتین نیســتند. چــون از تــرس قانونــی كــه همچــون باتومــی روی رسش هســت 

بــه آن عمــل می كنــد و اعتقــادی قلبــی بــه آن وجــود نــدارد. اخاقیــات بــا زور قانــون، امــكان دارد امــروز یــك امــر را 

عــادی و فــردا ممنــوع اعــام كنــد. قانــون، معیــار تشــخیص اخاقــی  بــودن یــا نبــودن می شــود. حــال آنكــه جامعــه، 

ــه در ســاختار  ــون و جامعه شــناس جای گرفت ــار اســت و قان ــا رفت ــردار ی ــودن ك ــی ب ــا غیراخاق ــودن ی ــار اخاقی ب معی

قــدرت منی تواننــد در این بــاره تصمیم گیــری مناینــد. یعنــی اگــر فــرض كنیــم بــرای پیــروی از اخــاق بایســتی قانونــی 

ــه بــرای قوانیــن  وجــود داشــته باشــد و بــدون آن منی تــوان نیــک و صحیــح زندگــی منــود، اخــاق حالتــی عمل گرایان

خشــن دولتــی بــه خــود خواهــد گرفــت. فرجــام چنیــن امــری ایــن خواهــد بــود كــه جامعــه قانــون را عیــن اخــاق 

دانســته و می توانــد قانونــی غیــر اخاقــی را بــه جامعــه قبوالنــده بــدون آنكــه جامعــه در مقابــل آن عكس العملــی 

از خویــش نشــان دهــد.

تفــاوت میــان رفتــار ظاهــری و گفتــار انســان بــا ویژگی هــای شــخصیتی و درونــی اش، ســبب بدبینــی می شــود. آنچــه 

كــه در ذهــن افــراد می گــذرد بــا آنچــه كــه بــر زبــان می آورنــد، مطابقتــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل امــكان دارد امــروز 

حرفــی بزنــد، امــا فــردا زیــر حــرف خــود بزنــد. حتــی در صمیانه تریــن روابــط میــان والدیــن و فرزنــدان، شــك وجــود 

دارد. ایــن گفتــه كــه چشــم راســتم بــه چشــم چپــم اعتــاد نــدارد ناشــی از ایــن فضــای بی اعتــادی اســت. در چنیــن 

جامعــه ای خیانــت امــری معمولــی در روابــط شــناخته می شــود و مــردم در برابــر ایــن قضایــا حســاس نخواهنــد بــود؛ 

انــگار كــه آب از آب تــكان نخــورده اســت. چنیــن خیانتــی، صداقــت را بــر بــاد می دهــد.

بــرای چاره یابــی مشــكات، اولیــن و اساســی ترین گام پذیرفــن آن اســت و انــكار مشــكل دردی را دوا منی كنــد. 

ــان  ــكات، رصف الپوشانی ش ــل  مش ــای ح ــه ج ــان ها ب ــرژی انس ــه ان ــود ك ــبب می ش ــكار، س ــه ی ان ــن روی پیش گرف

شــود. یعنــی فرافكنــی در اینچنیــن فــرد و جامعــه ای اولویــت می یابــد و خودانتقــادی و انتقــاد صحیــح جایــی در آن 

نــدارد. چنیــن تــوده ای را منی تــوان جامعــه نامیــد و بــا مجموعــه ای از افــراد تنهــا روبــه رو خواهیــم شــد. تنهایــی نیــز 

بــا خــود، افردگــی، خشــونت و... را مــی آورد. چنیــن فــردی، شــخصی دیگــر را قبــول منی كنــد و چــون خویــش را تنهــا 

حــس می كنــد دیگــران بــرای او بیگانــه و غیرخودی انــد. پــس شــخصی صــد در صــد مثــل خــودش را می خواهــد. اگــر 

چنیــن فــردی بــه معضلــی اجتاعــی مبتــا شــود ســعی می كنــد دیگــران را نیــز بــه آن دچــار ســازد تــا کســی چــون 

خویــش را بیابــد. البتــه اگــر كســی را نیــز قبــول كنــد نــه بــر اســاس احــرام متقابــل بلكــه تابــع و مطیــع او می شــود؛ 

یــا فرمانــر خواهــد شــد یــا فرمانــده. 

ــه  ــی ب ــزه ی زندگ ــت، انگی ــی حكوم ــادی، اجتاع ــی، اقتص ــت های فرهنگ ــه ی سیاس ــه در نتیج ــران ك ــه ی ای در جامع

ضعیف تریــن ســطح خویــش رســیده، دولت مــداران دم از نجــات جامعــه ی بــرشی می زننــد و روزانــه بحــث از متــدن 

ــه برداشــن  ــاز ب ــا ایــن مســائل پیرشفــت نخواهــد كــرد و نی ــد. در حالــی كــه جامعــه ب ــان می آورن ــه می و فرهنــگ ب

گام هــای عملــی اســت. كســانی كــه خویــش را ناجیــان كشــورها و ملت هــا و مجریــان عدالــت الهــی می داننــد، چشــم 

خویــش را بــر وقایــع تلــخ جامعه شــان بســته اند. هیچــگاه بــه وجــود مشــكل در جامعــه  و نقــش ســاختارهای دولتــی 

ــد.  ــرای رفــع آن منی کنن ــز در عمــل کاری ب ــد نی ــا اگــر اعــراف مناین در شــكل گیری  ایــن مشــكل ها اعــراف ننمــوده ی

هــدف از مطــرح منــودن مشــكات نیــز آن خواهــد بــود کــه ســطح مقاومــت جامعــه را تضعیــف مناینــد و از گرفتــار 

شــدن بــه قهــر و خشــم جامعــه بگریزنــد. قبــول کــردن و اقــرار بــه اشــتباهات، گام اول اســت و جامعــه تنهــا بــا دیــدن 

گام هــای عینــی آن را خواهــد پذیرفــت؛ از ایــن رو بایســتی در عمــل گام هــای تکمیلــی بــرای اصــاح كمبودهــا و گــذار 

از اشــتباهات صــورت گیــرد.

ــای  ــن ویژگی ه ــوری رصف و دانس ــرای تئ ــه ب ــاق ن ــری اخ ــت. یادگی ــاق اس ــناخت اخ ــدی، ش ــش رشط اخاق من پی

اخاقــی بلکــه بــرای تجهیــز جامعــه بــه تــوان زیســتنی اخاقــی ـ سیاســی و توســعه ی آزادی می باشــد. زندگــی بــر طبــق 

رسشــت طبیعــت، انســانی ترین زیســت می باشــد. اخــاق انســان ها، محصــول تجــارب و آموزش هــای اجتاعــی 

آنهاســت کــه تنهــا بدین شــکل انســان قــادِر بــه تشــخیص خیــر از رش و نیکــی از بــدی می شــود. بایســتی افــراد جامعــه 

دســت خویــش را بــاال بزننــد و در مقابــل ایــن مشــكات ایســتادگی مناینــد. انتظــار حــل ایــن مســائل، از پژوهشــگران 

و جامعه شناســان دولتــی و حكومتــی نیــز منی توانــد راهگشــا باشــد. آنــان تحقیقــات اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 

ــت و  ــدرت دول ــای ق ــرای آن و ارتق ــه و مشــكل آفرینی ب ــو در آوردن جامع ــه زان ــت ب ــا در جه ــد ام صــورت می دهن

ــی.  انســجام ســازمان های دولت

ــردن آن و در  ــتانه ی حس ك ــات و آس ــه اخاقی ــم ب ــه در آن عل ــت ك ــه ای اس ــك، جامع ــه و دموكراتی ــه ی پیرشفت جامع

عیــن حــال اتخــاذ منــودن سیاســتی مناســب در قبــال آن، در ســطحی بــاال باشــد. بــرای گــذار از ایــن مــوارد نیــاز بــه 

ــای  ــه، احی ــی جامع ــقوط اخاق ــی از س ــه راه رهای ــت. یگان ــارزه اس ــرای مب ــه ب ــزه ی الزم در جامع ــودن انگی فراهم من

جامعــه ای بــا شــعور سیاســی بــاال و اخاق منــد اســت. بایســتی روابــط اجتاعــی را ترمیــم منــود زیــرا روابــط اجتاعــی 

اســت كــه بــه جامعــه نشــاط و رسزندگــی مــی بخشــد و جامعــه  را بــرای اداره ی امــور زندگــی اش رهنمــون می ســازد 

ــه حفــظ نظــم  ــداوم قــدرت خــود، محكــوم ب ــرای ت ــت ب ــرد. دول ــم بگی ــد و نبایدهــا تصمی ــا خــودش در مــورد بای ت

ــه چالــش می كشــاند. دولــت خویــش را شــعور و دركــی  موجــود و پیشــگیری از تفكراتــی اســت كــه ایــن نظــم را ب

ــه آن بیاندیشــد  ــد، بی آنكــه ب ــاع كن ــی دف ــون دولت ــز از نظــم و قان ــا جامعــه نی ــی نشــان داده ت ــرای مــردم معمول ف

ــن وظیفــه ی خــرد  ــر منــوده  اســت. ای ــون قدرت محــور و رسكوب گ ــن نظــم و قان ــه اراده و آزادی اش را طعمــه ی ای ك

جامعــه و ســازمان های اجتاعــی اســت كــه ایــن تناقــض را بازگــو و آشــكار ســازند تــا در میــان جامعــه خودآگاهــی 

و اعتــاد را ارتقــا دهنــد. صداقــت در پنــدار، گفتــار و کــردار و همخوانــی  آن هــا، یگانــه راه ایجــاد اعتــاد در جامعــه 

ــر  ــه ه ــد ک ــامان مند تشــکیل دهن ــه ای س ــد جامع ــند می توانن ــته  باش ــاد داش ــر اعت ــه همدیگ ــه ب ــرادی ک اســت. اف

کــس حتــی دولــت و قــدرت نیــز مجبــور بــه قبــول اراده و خواســت آنهــا باشــد. نقــد سیاســت های دولــت در متامــی 

ــه  ــان آحــاد جامعــه  ـ  ب ــج یــك رویكــرد عملــی در حــل مســائل و هم گرایــی و اتحــاد می زمینه هــای اجتاعــی و تروی

ــه ای  ــی و جامع ــم اجتاع ــك عظی ــش دموكراتی ــك جنب ــاد ی ــات اساســی در ایج ــه اقدام ــان ـ از جمل ــم تفاوت هاش رغ

اخاقــی  و سیاســی اســت.
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ــی،  ــای تهاجم ــن جنگ ه ــل برافروخ ــد. دالی ــددی دارن ــل متع ــا دالی جنگ ه

تجــاوز بــرای اســتثار و رسکــوب و قبوالنــدن ایدئولــوژی و یــا مذهــب خاصــی 

بــه جامعــه می باشــد. در نقطــه ی مقابــل آن نیــز جنــگ تدافعــی وجــود دارد.

بــا آنکــه جنــگ مخالفــان فراوانــی داشــته و تاش  هــای وافــری بــرای برکنــدن 

ریشــه های جنــگ و جلوگیــری از پیامدهــای دردآور و ناگــوار آن صــورت 

گرفتــه و همچنیــن بــا مــد نظــر گرفــن معیارهــای اخاقــی نکوهیــده بــوده، 

امــا در اینکــه جنــگ تدافعــی کــه جهــت دفــاع یــک ملــت از خــود الــزام آور 

ــز صــدق  ــن مســئله امــروز نی ــچ شــکی وجــود نداشــته اســت. ای اســت، هی

می کنــد. بــرای حفــظ صلــح بین املللــی نیــاز بــه منــع تجــاوز و جنــگ 

ــه ی یــک حــق مــورد شناســایی  ــه مثاب ــاع مــرشوع ب ــا دف تهاجمــی اســت ام

ــه  ــه اســت. البت کل جامعــه ی انســانی و حتــی مجامــع بین املللــی قــرار گرفت

ــام و دو هــوا از یکــی از آن هــا حایــت منــوده و  مبانــد کــه سیاســت یــک ب

ــی از اساســی ترین  ــوان یک ــه عن ــح ب ــظ صل ــد. حف ــوم می کن ــری را محک دیگ

ــز  ــا نی ــان و ایدئولوژی ه ــی ادی ــت؛ متام ــده اس ــه ش ــع پذیرفت ــول جوام اص

ــز  ــا نی ــن آن ه ــل بنیادی ــد. اص ــکل گرفته ان ــدار ش ــی پای ــی صلح ــت برپای جه

بــرای مانعــت از جنــگ احــرام بــه حقــوق جوامــع و آزادی هــای آن هــا بــوده 

اســت. امــا معیــار اینکــه جنگــی تدافعــی و مــرشوع شــناخته شــود مقابلــه بــا 

همــه ی حمــات علیــه حیــات، موجودیــت و عفــت و رشافــت یــک جامعــه 

اســت. هرچنــد کــه بعدهــا ایــن اصــل مهــم را فرامــوش کــرده و بــه دایــره ی 

ــی در  ــی اساس ــون اصل ــز چ ــل نی ــن اص ــده اند. ای ــق ش ــروزان ملح جنگ اف

متــام متــون حقوقــی پذیرفتــه شــده اســت. امــا اکنــون ایــن پرســش مطــرح 

ــل  ــاب می ــلیقه ای و ب ــورد س ــب برخ ــن مطل ــم ای ــرا علی رغ ــه چ ــود ک می ش

ــت و  ــال، مســکن، موجودی ــاع چــه از جــان باشــد و چــه از م ــوم انســانی می شــود. دف ــن مفه ــدرت از ای ق

ــه باشــد کــه در ایــن صــورت  ــا حمل ــد دفــاع مــرشوع نامتناســب ب ــه نبای هویــت، عملــی فطــری اســت. البت

مرشوعیــت خویــش را از دســت می دهــد. نبایــد دفــاع را بهانــه ای بــرای رسکــوب دانســت. زمانــی کــه تهاجــم 

و یــا تهدیــد و خطــر رفــع شــد بایســتی جنــگ تدافعــی متوقــف شــود. چــون در ایــن حــال گروهــی کــه جنــگ 

تهاجمــی را رشوع کرده انــد بــرای انجــام صلــح آمــاده می شــوند. در ایــن صــورت می تــوان بــه صلحــی پایــدار 

کــه مبتنــی بــر اصــول دفــاع مــرشوع اســت دســت یافــت. 

ــل می شــود.  ــع و خلق هــا تحمی ــر جوام ــا ب ــه جنگ هــای تهاجمــی بیشــر از ســوی دولت هــا و قدرت ه البت

ــی  ــه مراجــع قانون ــه ب ــی، مراجع ــگ تدافع ــه جن ــدام ب ــی از اصــول اق ــا یک ــا و قدرت ه ــن دولت ه در قوانی

ــه نظــر  ــگ، کمــی مضحــک ب ــان جن ــر از ســوی خــود بانی ــن ام ــه انتظــار ای ــی اســت. البت و نیروهــای دولت

ــه اصطــاح  ــران کــه خلــق کــورد و دیگــر خلق هــا از ســوی نیروهــای ب ــد ای ــاً در کشــوری مانن می رســد. مث

ــی مراجعــه  ــه نیروهــای دولت ــد ب ــران بای ــن ای ــق قوانی ــح نظــام رسکــوب می شــوند طب ــی و حافــظ صل امنیت

مناییــم؛ و یــا طبــق قوانیــن ســازمان ملــل بایــد مســئله بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل کشــانده شــود کــه 

هــردو نیــز بنــا بــر منافــع خویــش بــدون شــک آن را نــاروا و یــا حتــی تروریســم و جنگــی تهاجمــی می نامنــد. 

پــس منی  تــوان بــرای اقــدام بــه جنــگ تدافعــی و دفــاع مــرشوع رشطــی این گونــه قایــل شــد. قــوای دولتــی و 

جهانــی آلــت دســت سیاســت مدارانی شــده اند کــه هدف شــان تنهــا و تنهــا بــه حالــت رمــه درآوردن جامعــه 

اســت و بــس. البتــه در همیــن قوانیــن نیــز آمــده اســت کــه اگــر مأمــوران دولتــی و قــوای دولتــی و جهانــی 

مخالــف قوانیــن رفتــار منــوده و جامعــه ای را رسکــوب مناینــد آن جامعــه حــق دفــاع از خویــش را دارد. امــا 

ــا،  ــی و مــرشوع ملت ه ــل و برهــان جنگ هــای تدافع ــا هــزار دلی ــط در ســطح حــرف اســت و ب ــا فق این ه

ــا منافــع  ــا منافــع آن هــا نیســت. البتــه اگــر هم ســو ب غصــب و تجــاوز انگاشــته می شــود. چــون هم راســتا ب

آن هــا باشــد حارضنــد بــرای آن بــا تحمــل هزینه هــای هنگفــت نظامــی هــزاران کیلومــر لشکرکشــی کننــد. یــا 

در بعضــی مواقــع چشم شــان را بــر حقایــق ببندنــد. چنــان رفتــار می کننــد کــه گویــا آب از آب تــکان نخــورده 

اســت. ایــن برخــورد ســلیقه ای و بــاب منافــع قدرت هــا، مرشوعیــت ایــن قوانیــن را زیــر ســؤال می بــرد. پــس 

ــی  ــن را داشــت. خلق ــن قوانی ــه ای ــدی ب ــودی هســتند انتظــار پایبن ــه در حــال ناب ــی ک ــوان از خلق های منی ت

ــی از  ــه منتظــر رهای ــا نگاهــی ســطحی و نگرشــی خیال پردازان ــه انتظــار آن هــا باشــد و ب ــه چشــم ب هــم ک

ســوی آن هــا باشــد محکــوم بــه نابــودی خواهــد شــود. چنیــن جوامعــی از صحنــه ی روزگار پــاک می شــوند. 

چــون در بســیاری از مواقــع ایــن مأمــوران خــارج از حیطــه ی وظایــف و اختیــارات خویــش دســت بــه اعالــی 

می زننــد کــه بــه نابــودی خلق هــا می انجامــد. البتــه آن هــا بــه خــودی  خــود قــادر بــه انجــام ایــن امــر نیســتند 

و سیاســت مدارانی کــه خــون جامعــه  را می مکنــد، دســتور انجــام ایــن اعــال را صــادر می کننــد. دفــاع نــه 

تنهــا یــک حــق انســانی بلکــه یــک تکلیــف اســت. ایــن اصــل از ســوی همــه ی ادیــان و ایدئولوژی هــا پذیرفتــه 

شــده اســت. پــس بایســتی از آن هایــی کــه مبــارزات تدافعــی جنبــش آزادی خواهانــه ی خلــق کــورد را محکــوم 

ــق  ــا خل ــون آی ــد؟ تاکن ــن کار را انجــام می دهن ــدام اصــل ای ــق ک ــد پرســید: طب ــودن می کنن ــه تروریســت ب ب

کــورد حملــه ای تهاجمــی علیــه دیگــر خلق هــا و یــا حتــی دولــت انجــام داده اســت؟ بــدون شــک جــواب ایــن 

ســؤال منفــی اســت. خلــق کــورد همیشــه در جنــگ بــوده اســت چــون همیشــه در خطــر انــکار و امحــای 

فیزیکــی و فرهنگــی قــرار داشــته اســت. پــس جنــگ تدافعــی خلــق کــورد مــرشوع اســت و منی تــوان خلقــی 

را بــه ایــن دلیــل تروریســت نامیــد. مگــر خطــری بزر گ تــر از آن چــه اینــک از ســوی دولت هــای ایــران، ترکیــه 

و ســوریه در مقابــل کوردهــا کــه هانــا نابــودی آن هــا اســت وجــود دارد؟ پــس اقــدام بــه نابــودی در همــه ی 

قوانیــن هیــچ نیــازی بــه تأییــد و یــا مددخواهــی منی خواهــد و بایســتی ماننــد یــک تکلیــف آن را انجــام داد.

بــرای دفــاع مــرشوع تنهــا نیــاز بــه آن نیســت کــه کشــور و یــا دولتــی از ســوی دولتــی دیگــر مــورد حملــه ی 

دفاع مشروع حقی صرفًا دولتی و
 یا فردی نیست، بلکه حق و تکلیف جامعه   
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مســلحانه قــرار گیــرد. ایــن دفــاع هــم می  توانــد جنبــه ی فــردی و یــا دســته جمعی داشــته باشــد. پــس خلقــی 

در صــورت رویارویــی بــا نابــودی و یــا تهدیــد آن حــق اســتفاده از دفــاع مــرشوع را دارد. پــس حمله شــونده 

بــا اتــکا بــه نیروهــای دفــاع مــرشوع و نیروهــای دفــاع ذاتــی خویــش بایســتی بــه دفــاع از خویــش بپــردازد. 

ــی  ــت بین امللل ــح و امنی ــه منظــور صل ــر الزم را ب ــا تدابی ــود ت ــق کــورد منتظــر شــورای امنیــت می ب اگــر خل

اتخــاذ کنــد بی شــک از دیــدگاه آن هــا ایــن مشــکل تاکنــون حــل می شــد. چــون آن هــا هیــچ اقدامــی بــرای 

ــورد  ــق ک ــا حــذف خل ــد. ب ــه ی روزگار حــذف می ش ــورد از صحن ــق ک ــد و خل ــام منی دادن ــا انج نجــات آن ه

مشــکلی هــم باقــی منی مانــد. ایــن نیروهــا در ایــن راســتا هــم گام  برمی دارنــد و نیروهــای بین املللــی پیــکان 

ــه ی  ــد. منون ــانه رفته ان ــورد نش ــق ک ــه خل ــلطه گر علی ــای س ــا دولت ه ــو ب ــش را هم س ــی خوی ــات نظام حم

بــارز آن همــکاری ناتــو بــرای حملــه علیــه جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد در شــال کوردســتان هم راســتا 

بــا نیروهــای تجــاوزکار ترکیــه می باشــد. مگــر تجــاوز مســلحانه ای محرزتــر از ایــن کــه روزانــه خلــق کــورد در 

جنــوب کوردســتان توســط ارتــش ترکیــه کشــتار می شــود وجــود دارد؟ پــس چــرا نــه تنهــا هیــچ اقدامــی بــرای 

ــتان  ــوب کوردس ــر در جن ــد نف ــاالنه چن ــر س ــوند؟ مگ ــان آن می ش ــه یاری رس ــد بلک ــام منی دهن ــع آن انج دف

توســط توپخانه هــا و مأمــوران مــرزی ایــران کشــته می شــوند؟ آیــا ایــن را هــم منی بیننــد کــه دفــاع مــرشوع 

جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد در رشق کوردســتان یعنــی پــژاک را تروریــزه می کننــد؟ حــال از حملــه  و 

تهاجــات نظامــی و فرهنگــی ایــن دولت هــا علیــه خلــق کــورد در شــال و رشق کوردســتان چشــم بپوشــیم 

ــا وجــدان کســانی  ــس آی ــکار و امحــای آن هــا می شــوند. پ ــی سیاســت های ان ــر قربان ــه  ده هــا نف ــه روزان ک

ــوارد را  ــن م ــه ای ــی ک ــه آن های ــت؟ البت ــواب اس ــد در خ ــاروا می خوانن ــورد را ن ــق ک ــرشوع خل ــاع م ــه دف ک

ــت از  ــار داش ــورد انتظ ــق ک ــوان از خل ــس منی ت ــد. پ ــواب باش ــه در خ ــد ک ــی ندارن ــد وجدان ــد می کنن تایی

ــه  ــد برخــوردار نباشــد و اقــدام ب نیروهــای نظامــی تدافعــی کــه در چارچــوب دفــاع مــرشوع گام برمی دارن

ســازماندهی آن هــا نکنــد. نداشــن نیروهــای دفــاع مــرشوع در رشایــط حــال حــارض بــرای خلــق کــورد یعنــی 

خودکشــی؛ یعنــی قبــول سیاســت های انــکار و امحــای دولت هــای حاکــم بــر کوردســتان؛یعنی پشــت کــردن 

بــه متــام اصــول اخاقــی و انســانی ای کــه خلــق کــورد بــا آن هــا موجودیــت یافتــه و بــا آن هــا بــه موجودیــت 

خویــش تــداوم بخشــیده اســت. نیــروی دفــاع مــرشوع امــروز نامــوس خلــق کــورد اســت و مخالفــت بــا آن 

ــار در  ــر ب ــا ه ــوده ام ــای مســاملت آمیز را آزم ــه راه ه ــورد همیش ــق ک ــاوز اســت. خل ــول تج ــی و قب بی رشف

ــورد  ــق ک ــت. خل ــیده اس ــت رس ــه بن بس ــتان ب ــر کوردس ــم ب ــور حاک ــرا و دیکتات ــای واپس گ ــر دولت ه براب

همیشــه آمادگــی خویــش را بــرای حــل مســاملت آمیز مســئله ی کــورد اعــان داشــته و در عرصــه ی عمــل نیــز 

ــا و اجــدادی  ــن آب ــرای آن پیش قدمــی کــرده اســت. جــای ســکونت کوردهــا کوردســتان اســت کــه رسزمی ب

آن هاســت. بــا ایــن منطــق کــه بــه حریــم دولت هــا تجــاوز می شــود منی  تــوان آن را محکــوم کــرد. کوردســتان 

متعلــق بــه خلــق کــورد اســت نــه دولت هــای ایــران، ترکیــه، عــراق و ســوریه. قوانیــن دولتــی و بین املللــی 

و انتظــار پایبنــدی خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای آزادی خــواه بــه آن بــه ســخره گرفــن جوامــع اســت. دفــاع 

مــرشوع خلــق کــورد همیشــه مقــارن بــا حملــه بــوده اســت و عملیات هایــی کــه از جانــب نیروهــای دفــاع 

مــرشوع ایــن خلــق صــورت گرفتــه همیشــه ایــن اصــل را رعایــت منوده انــد.

اکنــون بــه مســئله ی دفــاع مــرشوع و تروریســم نیــز بپردازیــم. دفــاع مــرشوع و تروریســم دو مفهــوم بســیار 

ــر  ــا ب ــه بن ــر آن شــده اند ک ــگ وجــود دارد بســیاری ب ــا جن ــه چــون در هــردوی آن ه ــد البت بحــث برانگیزن

منافــع خویــش جــای آن هــا را در ارزیابی هــای سیاســی ـ نظامــی خویــش تغییــر دهنــد. حــال اینکــه اگــر از 

دیــد فرهنــگ جوامــع تعریــف شــوند بــا هــم متایــز و ضــد همدیگــر می باشــند. دفــاع مــرشوع و تروریســم، 

آن قــدر از یکدیگــر متایــز هســتند کــه بتــوان هــر کــدام را جداگانــه مــورد بررســی قــرار داد. جنــگ خلــق 

ــذا  ــرد؛ ل ــورت می گی ــت ص ــرشوع اس ــاع م ــا دف ــه هان ــزاوارانه ک ــان س ــدف و آرم ــک ه ــر ی ــورد به خاط ک

ــاز پــس گرفــن هویــت جامعــه و  جنگــی عادالنــه به شــار می آیــد. جنــگ خلــق کــورد بــه خاطــر ب

رهانیــدن رسزمیــن غصب شــده و انجــام مدیریــت جامعــه از ســوی خــود جامعــه، صــورت می گیــرد. 

جنگــی بــرای زنــده منــودن اراده ی جامعــه ی کوردســتان. کســانی کــه جنــگ تدافعــی و دفــاع مــرشوع 

ــد  ــن حــق می دانن ــد اســتفاده از ای ــه را فاق ــد و جامع ــی می مناین ــردی معرف ــا ف ــی و ی را حقــی دولت

تنهــا و تنهــا بــه فکــر افزایــش قــدرت خویــش بــوده و درصددنــد جامعــه را فاقــد مکانیســم دفاعــی 

بگذارنــد. طبــق قوانیــن بین املللــی هــم حــق اســتفاده از دفــاع مــرشوع هیچ گونــه محدودیتــی نــدارد 

امــا شــاهد آنیــم کــه بعضــی از جنگ هــای تهاجمــی را جنــگ تدافعــی نشــان داده و جنــگ  تدافــع و 

ــد. ــوه می دهن ــاع مــرشوع را تروریســم جل دف

مســئله ی دفــاع مــرشوع، حتــی مســئله ای بیولوژیــک اســت. یعنــی زمانــی کــه میکروبــی وارد بدنــی 

ــدن و از  ــض ش ــری از مری ــرای جلوگی ــد. ب ــا آن می پردازن ــارزه ب ــه مب ــفید ب ــای س ــود گلبول ه می ش

ــه  ــس چگون ــد. پ ــام می ده ــا انج ــه میکروب ه ــی را علی ــدن هجوم ــی ب ــتم دفاع ــدن سیس ــای درآم پ

می  تــوان هجــوم میکروب هــای دولــت  ـ ملــت ســلطه گر بــر کوردســتان کــه هدف شــان مریــض 

ــر  ــت؟ اگ ــخ گذاش ــد را بی پاس ــای درآوردن آن می باش ــب آن از پ ــوردی و متعاق ــه ی ک ــودن جامع من

ــه  ــش را ب ــل نشــود میکروب هــا خوی ــا وارد عم ــان ورود میکروب ه ــان مناســب و در زم ــدن در زم ب

متامــی ســلول های بــدن رســانده و سیســتم دفاعــی بــدن را مختــل می مناینــد. پــس خلــق کــورد هــم 

بایســتی همیشــه آمــاده باشــد و بــه دفــاع مــرشوع بپــردازد. کســانی نیــز کــه دفــاع مــرشوع را محکــوم 

می کننــد چشــم  بــه راه دیــدن جامعــه ِی کــورد مریــض و از پــای درآمــده هســتند. چــون دفــاع مــرشوع 

امــر و تکلیفــی اســت البتــه اگــر مــرز دفــاع مــرشوع را درننــوردد. کــه در ایــن صــورت دفــاع مــرشوع 

نخواهــد بــود بلکــه مبــدل بــه تجــاوز می شــود. دفــاع مــرشوع خلــق کــورد هیــچ گاه منافــع خلق هــا 

ــاه  ــر کوردســتان را از جامعــه کوت ــه و تنهــا و تنهــا دســت دولت هــای حاکــم ب ــه خطــر نیانداخت را ب

کــرده اســت. پــس خلــق کــورد همیشــه بــه الزامــات دفــاع مــرشوع کــه رضبــه نــزدن بــه دیگــری اســت 

عمــل کــرده اســت. نیــازی هــم بــرای گرفــن اجــازه از هیــچ مرجعــی بــرای آن نــدارد.  

ــد؛  ــی می کن ــق را نف ــکار ح ــن ان ــاع ای ــس دف ــود پ ــر می ش ــق را منک ــاوز، ح ــم و تج ــه، تهاج حمل

ــداوم  ــم و ت ــه نظ ــوان در جامع ــق می ت ــن طری ــا بدی ــد. تنه ــی می باش ــه و حقوق ــی عادالن ــذا عمل ل

ــوق»!« طــرف  ــی حق ــی حام ــی و بین امللل ــن دولت ــات قوانی ــا گاهــی اوق ــرد. ام ــاد ک ــت ایج موجودی

متجــاوز و متعــرض می شــوند نــه حقــوق تجاوزشــونده و مــورد تعــرض قــرار گرفتــه. ایــن نیــز 

پارادوکــس در عمــل آن هــا را نشــان می دهــد. اگــر کســی وجدانــی بیــدار داشــته باشــد منی توانــد در 

برابــر حق کشــی ســکوت اختیــار کنــد؛ لــذا دفــاع مــرشوع مفهومــی وجدانــی نیــز می باشــد. دنیــای 

معنــوی انســان و رشط انســان بــودن، فــرد و یــا جامعــه را مجبــور بــه دفــاع مــرشوع در صــورت انجــام 

تهاجــم می کنــد. چــون کســی کــه معتقــد بــه انســانیت باشــد تــوان دیــدن بــی اراده شــدن آدمــی و 

جامعــه اش را نخواهــد داشــت.
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ــات  ــار و اعــال فشــار)یعنی خصوصی ــه دور از اجب ــک اجتاعــی ب ــروی دموکراتی ــن نی ــرد. ای اراده ی اجتاعــی را بپذی

ــان آن را تشــکیل  ــان منافــع و مســئولیت های افــراد و جوامــع، بنی ــوده و اشــراک در می نیروهــای دولتــی و قــدرت( ب

ــود. ــمرده می ش ــرم ش ــک مح ــه ای دموکراتی ــت و جامع ــارکت در مل ــرای مش ــی ب ــر هویت ــد و ه می ده

هویــت، مجموعــه ای از عایــم و آثــار مــادی، معنــوی، زیســتی، فرهنگــی و روانــی  اســت کــه موجــب شناســایی فــرد 

ــای  ــور از هویت ه ــای عب ــه معن ــی ب ــت مل ــر می شــود. هوی ــگ دیگ ــی از فرهن ــا فرهنگ ــروه ی ــرد و گروهــی از گ از ف

ــه شکســت اســت.  ــه ای دانســن، نگرشــی فرســوده و محکــوم ب ــی قبیل ــی، اتنیکــی و حت ــی، مذهب ســنتی همچــون مل

ــی  ــی و مذهب ــی، اتنیکــی، فرهنگــی، دین ــات اجتاع ــر اســاس تعلق ــد ب ــراد می توانن ــک، اف ــت دموکراتی ــت مل در هوی

ــی، فــردی  ــی، دین ــی، مذهب ــا هویت هــای، اجتاعــی، اتنیکــی، مل ــک ب ــت دموکراتی ــت مل ــد. هوی خویــش زندگــی کنن

ــز  ــی نی ــت ایران ــد مل ــی مانن ــی کل ــر هویت ــد. اگ ــت می کنن ــه و تقوی ــر را تغذی ــوده و همدیگ ــازگار نب ــه ای ناس و قبیل

وجــود داشــته باشــد، هویتــی فــرای نگــرش مطــرح منــودن یــک ملــت و خلــق خــاص بــوده و ایــن هویــت در طــول 

تاریــخ بــا همــکاری متامــی  تنوعــات موجــود در ایــران پدیــدار گشــته اســت. تأکیــد فــراوان بــر زبــان، ملــت، مذهــب و 

دینــی خــاص، ســبب تضعیــف هویــت ملــی و از بیــن بــردن همبســتگی اجتاعــی می شــود. علــل تضــاد فاحــش میــان 

خلق هــا و جوامــع ایــران بــا دولــت و حکومــت، دور بــودن ملــت یــا خلقــی از مشــارکت در قــدرت نیســت و ایــن امــر 

ســبب نارضایتــی مــردم نشــده اســت؛ اینکــه قــدرت همیشــه در پــی رسکــوب و پاکســازی فرهنــگ و هویــت تنوعــات 

ملــی ایــران بــوده، آنــان را بــه جریــان مخالــف تبدیــل منــوده اســت. در ایــن راه، نظــام ایــران مجبــور اســت نــه تنهــا در 

عرصــه ی ســخن، بلکــه در عرصــه ی عمــل هویت هــای فرهنــگ را پذیرفتــه و بــا اعــال قــدرت و فشــار بــر فــرد و متــام 

جامعــه، تنهــا ســبب افزایــش گسســت میــان حکومــت و دولــت بــا جامعــه می شــود. امــا در وضعیــت کنونــی منطقــه 

و اراده منــدی خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران، یــک راه، پیــش روی حکومــت و دولــت ایــران قــرار دارد و آنهــم 

تعاملــی دموکراتیــک بــا خلق هــای ایــران می باشــد کــه ایــن امــر نیــز الزمــه ی مــوارد بســیاری اســت کــه چنــد منونــه ی 

ــم:  ــان می داری آن را بی

ـ بایستی به فضای اتحاد ضمن تفاوت مندی احرام گذارد.

ـ مانع از فعالیت تنوعات فرهنگی نشده و هویت های مختلف دموکراتیک را مرشوع بداند.

ـ نبایســتی بــا مهندســی جامعــه و دیدگاهــی رســمی و فــرای جامعــه و بــدون حضــور اراده ی جامعــه یــا حضــور حداقلــی 

آن، هــم در امــر تصمیم گیــری و هــم اجــرا، هویتــی را تعریــف و مشــخص منایــد.

ـ بــه جــای هویت ســازی در صــدد پذیرفــن هویت هــای متنــوع باشــد و از نگــرش و رویکــرد اعــال ســلطه بــر 

گزینــد.  دوری  هویت هــا 

ــع  ــا جوام ــی ب ــش و ایجــاد همدل ــرآوردن نیازهای ــرای ب ــع از ســوی خودشــان ب ــر روشــن گردانیدن مســیر جوام ـ در ام

دیگــر، مانــع ایجــاد نکنــد.

ـ  از ترویج فرهنگی غالب و عنارص فرهنگ ساز تک پایه ای دوری کند.

ــد را در  ــع آن فاقــد حــق و حقــوق می دان ــه تب ــال فرهنگ هــای متفــاوت کــه آن را اقلیــت و ب ــدگاه حذفــی در قب ـ دی

میــان جوامــع ایــران اعــال نکنــد.

ـ از گام برداشن جامعه در مسیر خاقیت و مشارکت در تعیین رسنوشت خویش مانعت به عمل نیاورد.

ــون را  ــع پیرام ــی جوام ــدرت فرهنگ ــورداری از ق ــوان برخ ــه ت ــویه ک ــات یک س ــراری ارتباط ــرش برق ــرد و نگ ـ  از رویک

ــد. ــد دور گزین ــف منای ضعی

ــا ارتباطــات دموکراتیــک مســتقل از قــدرت متکــی بــر هم گرایــی و گفت وشــنود میــان جوامــع مانعــت بــه عمــل  ـ ب

نیــاورد.

تنهــا بدیــن شــکل می تــوان شــاهد وفــاق ملــی، اتحــاد ملــی و تشــکیل ایرانــی نیرومنــد بــا مشــارکت و همــکاری متامــی 

تنوعــات فرهنگــی، اتنیکــی، ملــی، دینــی و مذهبــی باشــیم.

در عــری کــه بــه رس می بریــم دیگــر شــاهد ضعیــف شــدن و رنگ باخــن، . 

مفاهیمــی از قبیــل جهانی ســازی یک طرفــه، درهم آمیختگــی، ادغــام فرهنگــی، 

آگاهــی و  افزایــش ســطح  بــا  دنیــای تک زبانــی و فرهنــگ غالــب هســتیم. 

ــدن  ــگ ش ــه و کم رن ــت جامع ــناخن هوی ــمی ش ــاهد رس ــع، ش ــازماندهی جوام س

ــگ  ــک فرهن ــق آن، ی ــه طب ــای ک ــتیم. نظریه ه ــا هس ــته ی دولت ه ــت برجس هوی

بازیگــر فعــال بــوده و دیگــران همیشــه در تــاش دســت یافــن بــه مقــام او باشــند، 

ترک هــای فراوانــی برداشــته اســت. دیگــر ماننــد ســده ی گذشــته، افــراد جامعــه بــه 

ــول  ــب و قب ــگ غال ــا فرهن ــه همســان گشــن ب ــرای رسعت بخشــی ب ــاش ب جــای ت

ــاخن  ــل س ــودی و منفع ــگ غیرخ ــن فرهن ــتای پذیرف ــی در راس ــای مهندس طرح ه

فرهنــگ خویــش، بــه امــر شــتاب دهی بــه پیرشفت هــای زندگــی اخاقــی و سیاســی 

در جامعه شــان روی آورده انــد. منــود ایــن واقعیــت را می تــوان در میــان  خلق هــای 

ــش  ــا، نق ــروز کورده ــود. ام ــاهده من ــوح مش ــه وض ــورد ب ــق ک ــژه خل ــران به وی ای

ــی و  ــای معنای ــاس و در کل دنی ــکار و احس ــکل گیری ادراک، اف ــاداری را در ش معن

ــش در  ــوان خوی ــام ت ــا مت ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــازی می کنن ــان ب ــادی جامعه ش م

ــان  ــول خودش ــه ق ــات روی آورده و ب ــودن تنوع ــه ذوب من ــه ب ــی ک ــل ذهنیت مقاب

درصــدد کاهــش پیچیدگی هــا و از بیــن رفــن توطئه هــای می باشــد، از طریــق 

ســازماندهی خویــش در متامــی عرصه هــا بــه مبــارزه برمی خیــزد. خلــق کــورد 

و دیگــر خلق هــای ایــران بــه چنــان نیــروی دموکراتیــک و همدلــی ای دســت 

یافته انــد کــه از طریــق تأمیــن دانــش، انتخــاب شایســته و ارادی، صاحیــت و 

امنیــت خویــش را تعییــن منــوده و بــه کســی اجــازه منی دهــد کــه توانایــی از میــان 

برداشــن موجودیــت و هویت شــان را داشــته باشــد. نیــروی دموکراتیــک ناشــی از 

ــی  ــیله ی متام ــه به وس ــع ک ــی در جوام ــده ی اجتاع ــاق  نهادینه ش ــای و اخ معیاره

ــد،  ــرا درمی آورن ــه اج ــز آن را ب ــود نی ــده و خ ــع ش ــه وض ــک جامع ــای ی هویت ه

امــری اســت انکارناپذیــر کــه هــر کســی بایســتی بــه نیــروی آن اقــرار منــوده و ایــن 

هویت ملی،
 پدیده ای فرای غالب ساختن فرهنگ 

یک ملت یا خلق خاص   
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34 . ــا .  ــه ب ــام مدین ــزات اس ــه متای ــا ب ــرد ت ــم ک ــعی خواه ــه س ــن مقال در ای

ــه  ــه و ب ــرب مک ــار ع ــت تج ــان حاکمی ــه از زم اســام منحرف شــده ای ک

پیشــاهنگی معاویــه رشوع شــده و امــروز منــود آن را در دولت هــای 

اســامی همچــون ایــران می بینیــم، بــه اختصــار بپــردازم. پــس الزم اســت 

بــه بُعــد تاریخــی آن بپردازیــم. جنبــش اجتاعــی، سیاســی و اخاقــی ای 

ــان  ــی جهــت از می ــت، حرکت ــاز گش ــد آغ ــرت محم ــوی ح کــه از س

ــه پیشــاهنگی اقشــار ســتمدیده ی  برداشــن انحصارهــای تجــاری مکــه ب

ــارزه درهــم شکســن انحصــار  ــود. یکــی از اصــول اساســی مب ــه ب جامع

تجــاری و انحصــار سیاســی تجــار مکــه و نیروبخشــی بــه جامعــه ی 

اخاقــی و سیاســی بــود. امــا بــا فشــارهایی کــه بــر وی وارد شــد ناچــار 

بــه تــرک مکــه و مهاجــرت بــه مدینــه شــد. وی در مدینــه بــرای موفقیــت 

ایــن مبــارزه، خلــق و ســازماندهی آن را از طریــق مجلس هــای  در 

دموکراتیــک کــه اراده ی آن هــا در آن منــود می یافــت، امــری اساســی 

می دیــد. مســجدها را در ایــن راســتا بنــا نهــاد. در مســاجد متــام کارهــای 

ــگاه و  ــد. جای ــام می ش ــلانان انج ــه مس ــوط ب ــی مرب ــی و اجتاع قضای

کارکــرد مســجد، همچــون مجلــس دموکراتیــک بــود. مســائل اجتاعــی، 

مطــرح شــده و بــه شــور گذاشــته می شــد تــا راه حلشــان را پیــدا کننــد. 

ــاد  ــت ها و اعتق ــودن باورداش ــت من ــرای تقوی ــز ب ــاز، روزه و ذکات نی من

ــه ای  ــر جامع ــئولیت در براب ــاس مس ــی و احس ــائل اخاق ــه مس ــخ ب راس

ــن  ــا ای ــرد. ب ــا می ک ــوزش را ایف ــش آم ــد نق ــی می کردن ــه در آن زندگ ک

راهکارهــا شــخصیتی اخاقــی و سیاســی آفریــده می شــد و در ایــن 

ــادات  ــن عب ــر ای ــه ب ــی ک ــد. وظایف ــادآوری می ش ــش ی ــم ها وظایف مراس

عــده ای بســیاری كــه دســت از مبــارزه برداشــته اند، می پندارنــد كــه همــه چیــز 

بــه خیــر و خوشــی ختــم می شــود و دموكراســی دایــر می گــردد. ایــن افــراد بــرای 

توجیــه ایــن گفتــه ی خویــش چشــم خویــش را بــر واقعیــات كشــورهایی كــه در 

آن هــا مداخلــه صــورت گرفتــه بســته و ســعی می كننــد آن را بــه شــكل دیگــری 

ــه  ــی ك ــد. منونه هــای دولت های ــب كنن ــه مــردم قال ــوان دموكراســی ب تحــت عن

در آن هــا مداخلــه صــورت گرفتــه، تصویــری دیگــر از ایــن قضیــه را بــه همــگان 

نشــان داده اســت. در برخــی از كشــورها ماننــد افغانســتان، عــراق و مــر در 

ــاهد آن  ــی ش ــس از مدت ــا پ ــت ام ــر نیمچه دموكراســی ای شــكل گرف ــدای ام ابت

ــان  ــت در می ــكل گیری مخالف ــس از ش ــز پ ــد نی ــای جدی ــه حكومت ه ــم ك بودی

جامعــه، بــه رسكــوب آنــان دســت زدنــد؛ امــا بــا ایــن تفــاوت كــه این بــار كســی 

نیســت كــه ایــن اتفاقــات را در بــوق و كرنــا كنــد و صدایشــان بــه گــوش دیگــر 

جهانیــان منی رســد. پــس اینكــه كــه ناجــی مــا بشــود آمریــكا و منتظــر ظهــورش 

در ایــران و ارمغــان آوردن آزادی و دموكراســی باشــیم، خودفریبــی اســت بــس 

بــزرگ بــرای مرشوعیــت دادن بــه انفعــال و دســت برداشــن از مبــارزه. یعنــی 

دل مــردم را خــوش كنیــم كــه بــه زودی مشــكات تان حــل می شــود تــا انفعــال 

ــه  ــا چ ــده ام ــورها آم ــن كش ــه ای ــی ب ــم. آری دموكراس ــان كنی ــش را پنه خوی

دموكراســی ای؟ دموكراســی در میــان طبقــه ی حاكــم. البتــه منظــورم ایــن نیســت 

كــه طبقــه ی حاكــم ذهنیتــی دموكراتیــك پیــدا كــرده و می خواهــد حــق مــردم 

ــه دیگــر  ــن اســت ك را بدهــد؛ بلكــه منظــورم از دموكراســی طبقــه ی حاكــم ای

ماننــد گذشــته یــك نفــر بــر مســند قــدرت ننشســته و قــدرت در میــان طبقــه ی 

حاكــم دســت بــه دســت می شــود. قبــاً دیكتاتــور یكــی بــود، اكنــون گروهــای 

ــت  ــی اس ــته، پرسش ــه داش ــرای جامع ــری ب ــه خی ــی چ ــن دموكراس ــده اند. ای ش

كــه بایســتی از متامــی كســانی كــه دســت از مبــارزه برداشــته و منتظــر ناجــی 

هســتند، پرســید.

اسالم سیاسی دموكراسی طبقه ی حاكم   
و تقابل آن با اسالم مدینه   
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ــش  ــن نق ــجد ای ــی داد و مس ــارکت م ــا مش ــا را در تصمیم گیری ه ــی خلق ه ــه متام ــام مدین ــتند. اس ــت داش ارجحی

ــای فرهنگــی جامعــه  ــه عهــده می گرفــت. مســجد همچنیــن مرکــز فرهنــگ، هــر و شــعر بــود و در راســتای غن را ب

ــا  ــی مردمــی ب گام هــای چشــمگیری برمی داشــت. حــرت محمــد آریستوکراســی مکــه را درهــم شکســت و حکومت

حضــور متامــی اقشــار و رنگ هــا را بنــا نهــاد. آزادی خواهــی و برابری طلبــی از اهــداف و دالیــل وجــودی ایــن 

ــی مردمــی را ایجــاد کــرد. امــا در مدت زمــان کوتاهــی  ــود و حکومت ــود. حــرت محمــد خداشــاهان را ناب جنبــش ب

تجــار مکــه توانســتند اســام را آلــت قدرت طلبــی خویــش مناینــد. ارشاف مکــه بــرای کســب ســود بیشــر اقــدام بــه 

ــا از جنبــش  ــد ت ــرآن بودن ــوال ب ــود. بدیــن من ــا نهــاده ب ــد کــه محمــد بن رسکــوب جامعــه ی اخاقــی و سیاســی کردن

ــا فشــارها  ــد. اســام ســنت مدارانه ب ــود انتقــام بگیرن ــان ایجــاد کــرده ب ــر زیاده خواهــی آن محمــد کــه ســدی در براب

و رسکوب هایــی کــه انجــام داد مانــع از ســازماندهی و رشــد اســام راســتین در جامعــه شــد. همچنیــن روی آوری بــه 

ظواهــر دینــی از ســوی مســلانان و ســازماندهی ننمــودن جامعــه از ســوی دیــن داران راســتین، از عوامــل مزیــد بــر 

ایــن علــت شکســت شــد.

در ایــران نیــز تاش هــای بســیاری جهــت بازگردانــی اســام بــه مســیر اصلــی اش صــورت گرفــت. شــیعه خواســت کــه 

دیــن منحرف شــده را بــه جوهــره ی خویــش بازگردانــد. بــه همیــن دلیــل دیــن حکومتــی را تــرک گفتــه و جامعــه ی 

اخاقــی و سیاســی را مبنــا قــرار داده اســت. تاش هــای شــیعیان در ایــن مســیر ســتودنی اســت امــا بــا حاکــم شــدن 

ــه شــیعه ی صفــوی ای داد  ــوی جــای خویــش را ب ــد. شــیعه ی عل ــی خویــش را از دســت دادن ــان ویژگــی انقاب صفوی

ــد  ــد می خواهن ــر خــود نهاده ان ــه ب ــی ک ــا عناوین ــد در ظاهــر و ب ــا اســت. هرچن ــران حکمفرم ــز در ای ــروز نی ــه ام ک

ــا حتــی دل ســوخته ی اســام نشــان دهنــد امــا در عمــل و فکــر ضــد اســام راســتین و خــادم  خویــش را وابســته و ی

نظــام هژمونیک انــد. ظهــور مذاهــب متعــدد در دیــن اســام و ایجــاد فرقــه در مذاهــب، نخســت بــه علــت انحــراف از 

دیــن واقعــی و دوم اصاحــات نابنیادیــن کــه بــه ســوی انحــراف کشــیده شــدند بــود. علــت واپس ماندگــی خاورمیانــه، 

ــه  ــه اســام مدین ــدرت علی ــه ق ــه از ســوی فرقه هــای اســام چــه شــیعه و چــه ســنِی وابســته ب ــی می باشــد ک خیانت

ــران و  ــاالران ای ــوان س ــون دی ــای همچ ــا حکومت ه ــاز و ب ــه آغ ــه و معاوی ــد از مک ــن رون ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ص

ــچ  ــه هی ــی ب ــوداندوزی و قدرت طلب ــع س ــه دارد. طم ــی ادام ــان حکومت ــر فقیه ــا و دیگ ــون خامنه ای ه ــخاصی چ اش

ــان  ــه ی قدرت طلب ــن تل ــن در ای ــی دی ــکال حکومت ــر اش ــون دیگ ــز همچ ــیعه نی ــد. ش ــم منی کن ــنتی رح ــگ و س فرهن

ــارز شــود.  ــا متایزاتشــان ب ــردازم ت ــه می پ ــران و اســام مدین ــی ای ــد مقایســه اســام کنون ــه چن ــون ب ــار آمــد. اکن گرفت

اســام مدینــه در خدمــت بــه طبقــات فقیــر و فرودســت جامعــه و پیشــرد جامعــه ی اخاقــی و سیاســی اســت حــال 

آنکــه اســام معاویــه و ایــران در خدمــت بــه منافــع دولــت ـ ملــت و توســعه ی ملی گرایــی افراطــی بــر مبنــای مذهــب 

ــد و نظــرات وجــود دارد و در اســام حاکــان  ــه گفتــان فرهنگ هــا و ســنت ها و آزادی عقای اســت. در اســام مدین

ایــران نسل کشــی فرهنگــی و لگدمــال منــودن عقایــد و نظــرات. در اســام مدینــه اتحــاد ضمــن تفــاوت وجــود دارد 

و در اســام سیاســی همگن ســازی از طریــق آسیمیاســیون. در اســام مدینــه جامعــه محــوری وجــود دارد و در 

اســام دیوان ســاالر بــه حاشــیه رانــدن. اســام سیاســی هیــچ تکاثــر و تنوعــی را برمنی تابــد حــال آنکــه اســام مدینــه 

ــر و  ــی فک ــام سیاس ــود. اس ــر می من ــی آورد ملون ت ــود م ــه وج ــان ب ــه میان ش ــی ک ــا تعامل ــا را ب ــنت ها و فرهنگ ه س

ایــده ی خویــش را اســاس می گیــرد و اســام مدینــه خــرد و اندیشــه ی جامعــه را نیــرو می بخشــد؛ امــت واحــدی کــه 

دربرگیرنــده ی همــه ی فرهنگ هــا نیســت بلکــه ذوب کننــده ی همــه ی فرهنگ هــا در قالــب ایدئولــوژی شــیعه گری و 

ملی گرایــی فــارس خویــش را نهادینــه کــرده، دیگــر فرهنگ هــا را پژمــرده و بی رمــق می کنــد. حــرت محمــد بانــی 

ــا  ــان ملت ه ــزی می ــگ و خونری ــران باعــث جن ــم در ای ــی حاک ــود و دیوان ســاالران دین ــان اوس و خــزرج ب ــح می صل

ـ بــرای منونــه ایجــاد تفرقــه میــان کوردهــا و آذری هــا ـ هســتند. بنابرایــن بــروز ایســتار و مقاومتــی اخاقــی مبتنــی 

ــی در  ــگ دین ــک فرهن ــوای دموکراتی ــد محت ــر.  بای ــری طبیعــی اســت و گریزناپذی ــل آن ام ــه در مقاب ــر اســام مدین ب

چارچــوب ملــت دموکراتیــک بــه صــورت عنــر آزاد، برابــر و دموکراتیــک ارزیابــی گــردد. بایســتی جهــت حــل مســائل، 

بــرای فرهنــگ اســامی جایــگاه ویــژه ای در نظــر گرفــت. خــود ســنت ها و فرهنگ هایــی کــه دیــن بــر مبنــای آن هــا 

ــر نایکســانی و زورمــداری. ایــن عوامــل ریشــه در جامعــه و  ــد. مقاومــت در براب ــای مقاومتن ــه معن تشــکیل شــده ب

فرهنــگ مقاومــت آن دارنــد. اعــدام، زنــدان، شــکنجه و افزایــش فشــار و رسکــوب ریشــه اش را نخواهــد خشــکاند. ایــن 

ــه جامعــه  ــازه ای ب ــد رفــت و جــان ت ــا آسیمیاســیون، قتل عــام جســانی و یکپارچه ســازی از بیــن نخواهن ــم ب مفاهی

خواهنــد بخشــید. در توافــق ســازنده ی جنبش هــای سیاســی، اجتاعــی و فرهنگــی مخالــف، می تــوان اســام فرهنگــی 

را دخیــل منــود. اســامی کــه بــر پایــه ی اخــاق و اســاس گرفــن خــرد جمعــی جامعــه برنامه هایــش را ریختــه و پیشــرد 

ــا  ــف ب ــی خویــش، تعریفــی منحــرف و مخال ــر منافــع حکومت ــا ب ــی نشســته و بن ــدی حکومت ــه اینکــه آخون دهــد؛ ن

ــه افــراد آن تزریــق منایــد و خویــش را عقــل کل و جامعــه را فاقــد خــرد بدانــد. حکومــت والیــت  اخــاق جامعــه ب

فقیــه دســت از اســام محمــدی و خلــق شســته اســت. دیوان ســاالران دینــی حاکــم در ایــران هاننــد فرعونیــان مکــی 

طمــع ثــروت، قدرت انــدوزی و حاکمیــت دارنــد؛ کســانی کــه خویــش را یگانــه مالــک ایــن دنیــا و آن دنیــا می داننــد. 

حکومــت دروغ، گنــاه، کینه تــوزی، ســتم و مــروج فحشــا هیــچ پیونــدی بــا اســام مدینــه کــه بــرای از میــان برداشــن 

ایــن مســائل می جنگیــد، نــدارد؛ حکومتــی کــه هاننــد حاکــان مکــه، مســلانان واقعــی را در محــارصه ی نــه تنهــا 

اقتصــادی بلکــه در متــام عرصه هــا قــرار داده اســت. هــوای آزاد و ســامل اســام مدنــی را بــه فضایــی خفقــان آور، آلــوده 

و زهرآگیــن تبدیــل کرده انــد. ناپاکــی بــه جــای پاکــی؛ جهــل بــه جــای نــور و روشــنایی اشــاعه می یابنــد. پیامــر ســنگ 

بــر دوش مســجدالحرام را تأســیس کــرد امــا اکنــون زمامــداران اســامی ماننــد فرعونیــان کاخ هــای خویــش را بــر پشــت 

مــردم بنــا می نهنــد. هــدف محمــد گسســن بندهــای اســارت و بندگــی خلق هــا و دعــوت بــه نیکــی، درســتی، پاکــی 

و روشــنایی بــود امــا هــدف والیــت فقیــه، معبــوِد خویــش منــودن خلــق اســت. پیامــر جامعــه را در حــدود و حقــوق 

برابــر منــود امــا اینــان حــدود و حقــوق را تنهــا بــرای حامیــان و طرفــدران خویــش یعنــی تنهــا بــرای فقیهــان وابســته 

ــه  ــش را ب ــون جــای خوی ــزی نظــام اجتاعــی اســام راســتین اکن ــد. پی ری ــادی آن هــا رعایــت می کنن ــه قــدرت و ای ب

ســلطنت والیــی داده اســت. ســلطنت والیــی مــرگ اســام اســت. اکنــون کــه در اثــر حقیقت خواهــی انســان، حقیقــی 

ــه هســتند. نقشــه های  ــت فقی ــردم در حــال دســت شســن از حکومــت والی ــن حکومــت آشــکار شــده م ــودن ای نب

حکومــت ســلطنت والیــی نقــش بــر آب شــده اســت و روی واقعــی اش بــر همــگان عیــان. شــاید اگــر اکنــون محمــد 

ــد می نوشــت و در صــورت  ــز ســفید کرده ان ــز را نی ــه روی خروپروی ــران ک ــی ای ــان کنون ــه فرمانروای ــه ای ب ــود نام ب

عــدم قبــول دعــوت فرمــان جهــاد علیــه آنــان مــی داد. یکــی از شــیوه های راســتین اســام کــه از ماهیــت و طبیعــت 

آزادی بخــش آن نشــات می گیــرد جهــاد بــا شمشــیر در کنــار جهــاد بــا بیــان اســت کــه حرکتــی تدافعــی اســت. جهــاد 

در اســام راســتین، حرکتــی مســتمر و دامئــی در برابــر ظلــم، ســتم و تجــاوز اســت. پــس زمــان یــا مــکان خاصــی نــدارد 

و یــا شــخصی خــاص بــرای صــدور ُحکــم آن الزامــی نیســت. ُحکــم جهــاد بــا دیــدن ظلــم و ســتم حقــی مــرشوع و 

جــاری می گــردد و بایــد هــر مســلان واقعــی بــه آن عمــل کنــد. خباثت هــای حاکــان اســامی را می تــوان بــا جهــاد 

از بیــن بــرد و جامعــه را بــه حقیقــت و اســام مدینــه پیونــد داد. پــس بایســتی ســلطه ی حکومــت والیــی را بــا جهــادی 

ــرای  ــه ب ــرای خــدا وجــود دارد ن ــا هم گرایــی در هــم شــکنیم. در اســام بندگــی تنهــا ب اکــر در متامــی عرصه هــا و ب

ــه  ــان ب ــد. این ــا منوده ان ــواری بن ــزی و خون خ ــاس خون ری ــر اس ــان را ب ــه ی حکومتش ــه پای ــتیزان ک ــی از اسام س بعض

جــای کمــک بــه خلق هــا و مــردم لبــاس فقیهانــه بــر تــن کرده انــد و حکــم تکفیــر بــرای مبــارزان آزادی آن هــم تحــت 

عنــوان عــامل دینــی و طایــه دار اســام صــادر می کننــد. زمامــداران جمهــوری اســامی دیگراندیشــان را ملحــد، مرتــد 

ــر آزادی خواهــان  ــن ســعی در تحقی ــد. همچنی ــا مســکوت منــودن آن هــا برمی آین ــرور ی ــده و درصــدد ت و کافــر خوان

دارنــد. آنــان شــیعه و والیــت فقیــه را تنهــا در خدمــت بــه صنــف فقیهــان و بــرای تفســیر بــاب دل خودشــان از اســام، 

زمامــداری سیاســی، حکومتــی و دولتــی خویــش و همچنیــن بــه جیــب زدن رسمایــه ی ملــی ایرانیــان بــه کار می برنــد. 

کارکردهایــی چنیــن بــه دیــن تشــیع و اســام دادن، تنهــا و تنهــا بــرای منافــع فقیهــان حکومتــی اســت. اینــان مســائلی 

ــلان و  ــری مس ــردان، نابراب ــان و م ــری زن ــه نابراب ــت. از جمل ــز اس ــادش تبعیض آمی ــه بنی ــد ک ــزی کرده ان را طرح ری
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ــری  ــف، نابراب ــب مختل ــه مذاه ــدان ب ــری معتق ــا، نابراب ــوام و ملت ه ــری اق ــلان، نابراب نامس

ــه  ــال آنک ــد. ح ــام می دهن ــیعه انج ــه و اســام و مذهــب ش ــام فق ــا ن ــه را ب ــر فقی ــه و غی فقی

اســام مدینــه و شــیعه ی علــوی شخص پرســت نیســت، بلکــه حقیقت طلــب و خواســتار از بیــن 

بــردن انحرافــات در دیــن اســت. پــس، بــه اعتقــادش پایبنــدی دارد نــه بــه شــخصی کــه خویــش 

ــام  ــی از نظ ــت دین ــاع از حکوم ــای دف ــه ج ــه ب ــام مدین ــد. اس ــلمین می دان ــر مس ــی ام را ول

ــه  ــت را ب ــچ گاه حکوم ــد و هی ــاع می کن ــان ها دف ــوق انس ــه آزادی و حق ــزم ب ــک ملت دموکراتی

ــه مبلــغ دینــی واقعــی اســت کــه صلح طلــب  منفعــت خلق هــا ترجیــح منی دهــد. اســام مدین

ــه پرچــم دار جنــگ و دشمن تراشــی. پــس بایــد شــخصیت هــای دینــی بــه جــای  می باشــد و ن

ــح و آشــتی و آزادی  ــا در راه صل ــان، پ ــدن آن ــی خوان ــراد و خدای ــه برخــی اف قداست بخشــی ب

بــرای بــرش نهند.بایــد هــدف واقعــی دیــن را کــه توجــه بــه مقتضیــات معنــوی و اخاقــی جامعــه 

و ملت هاســت را در پیــش بگیرنــد و دســت از انــگ کافــر زدن بــر ایــن شــخص و آن شــخص و 

ایــن فرقــه و آن فرقــه بردارنــد. تنهــا بدیــن گونــه می تــوان فرهنگــی غنــی و پویــا داشــت و بــا 

احــرام بــه اعتقــادات متامــی افــراد و اقشــار جامعــه، جامعــه ای ســامل بــا غنــای فرهنگــی ایجــاد 

کــرد. در غیــر این صــورت نیــروی ذاتــی جامعــه و مســلان معتقــد بــه اســام مدینــه اجــازه ی 

تــداوم حکومــت بــه ســلطه داران دینــی را نخواهنــد داد.

ــه راحتــی جــذب ایــن نهادهــای  ــان، ب ــواده و طــرد از ســوی آن ــه علــت منــزوی شــدن در جامعــه و خان همچنیــن ب

مــزدوری می شــود. فــرد گرفتارشــده، ضمــن جــذب در ایــن نهادهــا ســعی می کنــد کــه افــراد بیشــری را مثــل خــود 

ــه  ــت ک ــان اس ــت چن ــرد. وضعی ــه بگی ــاالنش در جامع ــی کار از هم سن وس ــی اصل ــای بان ــه ج ــش را ب ــد و انتقام کن

ــق  ــد. طب ــدر روی می آورن ــواد مخ ــه م ــی ب ــات عال ــگام تحصی ــران در هن ــش از پ ــون بی ــگاهی اکن ــران دانش دخ

آمارهــا بیــش از یک چهــارم دخــران دانشــجو حداقــل بــه یــک نــوع مادهــی مخــدر اعتیــاد دارنــد. اینــان بــا جــذب در 

نهادهــای بســیج ابــزار دســت حکومــت اســامی بــرای بقــای در قــدرت و تیشــه بــه ریشــه ی جامعــه زدن می شــوند. 

ــان در راه  ــی خلق ش ــارزان واقع ــه مب ــتند ک ــه می توانس ــت ک ــی اس ــخ جوانان ــه ی تل ــا قص ــزدوری و فحش ــاد، م اعتی

رســیدن بــه آزادی و مبــارزه بــا سیاســت های جمهــوری اســامی  بشــوند کــه جوانــان و بــه تبــع آن جامعــه را مــورد 

هــدف قــرار داده اســت. امــا اکنــون رس از قرســتان وســیعی کــه جمهــوری اســامی برایشــان تــدارک دیــده درآورده انــد. 

رسانــه ی مبــارزه بــا اعتیــاد و پیش گیــری در مــدارس ایــران طبــق آمــار دولتــی حــدود 200 تومــان اســت کــه آن هــم 

ــاد منــودن آنهــا،  ــه ی ســازماندهی وســیع معت ــه جیــب کــدام مســئول مــی رود. بــدون شــک هزین ــوم منی شــود ب معل

چنــد صــد برابــر و چــه بســی چنــد هــزار برابــر ایــن هزینــه ی بــه اصطــاح پیشــگیری و درمــان باشــد.

اعتیــاد یکــی از ابــزار جنــگ نــرم جمهــوری اســامی اســت کــه رسمایه گــذاری و مترکــز جــدی ای بــر ایــن موضــوع بــه 

عمــل آمــده اســت. حكومــت جمهــوری اســامی بــه علــت نــاكام  مانــدن در سیاســت های پیشــین خــود بــرای بــه زانــو 

آوردن کوردســتان كــه رسزمینــی غنــی از لحــاظ فرهنگــی، مــادی و معنــوی اســت، بــه توطئــه ی گســرش اعتیــاد در 

ایــن رسزمیــن دســت زد. جمهــوری اســامی كــه دســتش بــرای همــگان رو شــده، از طریــق نهادهــای جنــگ  ویــژه ی 

ــه  ــران و ب ــه صورتــی سازماندهیشــده و گســرده در متامــی جوامــع ای ــن دو رویکــرد ب ــه ای ــه جامعــه، ب خویــش علی

ویــژه جوامعــی روی آورده کــه بیــش از دیگــران فرهنــگ مقاومــت در میــان آنــان وجــود داشــت. بدیــن وســیله بــر 

ــه اش  ــارزات آزادی خواهان ــا مب ــه آزادی و حقــوق خویــش، ب ــرای رســیدن ب ــق کــورد ب ــن هــدف خل آن شــدند كــه بی

فاصلــه بیندازنــد. اعتیــاد در جامعــه می توانــد جامعــه را از لحــاظ فرهنگــی و سیاســی ذوب کنــد. جامعــه ی معتــاد، 

در مقابــل فرادســت خویــش و قــدرت احســاس ضعــف و ناتوانــی شــدید می منایــد. چنیــن جامعــه ای کــه فاقــد اراده ی 

تصمیم گیــری اســت منی توانــد از رشافــت، نامــوس و حیثیــت خویــش کــه هــان آزادی اســت دفــاع منایــد. در عرصــه ی 

ــان اعضایــش  ــز دچــار از خودبیگانگــی و بی هویتــی شــده و انســجام، ســامان مندی و همبســتگی در می فرهنگــی نی

بــه حداقــل می رســد. بــدون شــک ایجــاد جامعــه ای معتــاد از اهــداف اساســی جمهــوری اســامی اســت کــه هیچــگاه 

ارزشــی بــرای جامعــه و اراده ی آن قائــل نشــده اســت. نظــام جمهــوری اســامی کــه مرشوعیتــش را از دســت داده، 

از اراده و جامعــه ای سازماندهی شــده بســیار هراســان اســت و بهریــن حربــه در مقابــل آن را هجــوم بــه ارزش هــای 

ــر  ــات را ب ــن رضب ــز کاری تری ــا نی ــی فحش ــب آن یعن ــات متعاق ــر معضل ــاد و دیگ ــد.  اعتی ــه می دان ــی جامع اخاق

ــد. ــی جامعــه وارد می آورن پیکــره ی اخاق

در ایــن اواخــر از ســوی خلق مــان  در رشق كوردســتان مطلــع شــدیم كــه نهادهــای دولتــی در كوردســتان شــیوه های 

دیگــری را بــرای پیشــرد توطئــه ی خویــش علیــه خلــق كــورد بــه كار می بــرد. مثــا در شــیوه ی جدیــد پخــش مــواد 

مخــدر و فحشــا کــه در ســال های اخیــر در بســیاری از شــهرهای کوردنشــین متــداول گشــته، خریــد و فــروش مــواد 

و یــا امــر فحشــا از طریــق تلفــن صــورت می  گیــرد. متامــی مــوارد از نــوع مــواد مخــدر گرفتــه تــا مقــدار آن و یــا ســن 

ــا اســتفاده از متاس هــای تلفنــی معیــن می گــردد. حتــی ایــن وعــده و وعیــد  و ســال فاحشــهها و محــل و جــای آن ب

بــه افــرادی كــه متــاس می گیرنــد، داده می شــود کــه از دســتگیری نرســید چــون خــود نیــروی انتظامــی و ارگان هــای 

گویــا امنیتــی بــا مــا هســتند. حتــی پــا را فراتــر گذاشــته و می گوینــد در صــورت تشــکیل پرونــده در محاکــم قضایــی 

آشــنا داریــم و مشــکلت را حــل می کنیــم. یعنــی هرگونــه تضمینــی بــرای ایــن کار از ســوی ایــن افــراد داده می شــود. 

یــا گاهــی آدرس خویــش را داده و جنــس خواسته شــده را بــرای او می برنــد. انــگار کــه ســفارش غــذا می دهنــد. ایــن 

نشــان می دهــد كــه نیروهــای انتظامــی از ایــن وضعیــت بــه روشــنی مطلــع هســتند امــا از انجــام هــر عملــی جهــت   .
ــز جــدی ای  ــذاری و مترک ــه رسمایه گ ــوری اســامی اســت ک ــرم جمه ــگ ن ــزار جن ــی از اب ــاد یک اعتی

بــر ایــن موضــوع بــه عمــل آمــده اســت. حكومــت جمهــوری اســامی بــه علــت نــاكام  مانــدن در 

سیاســت های پیشــین خــود بــرای بــه زانــو آوردن کوردســتان كــه رسزمینــی غنــی از لحــاظ فرهنگــی، 

مــادی و معنــوی اســت، بــه توطئــه ی گســرش اعتیــاد در ایــن رسزمیــن دســت زد.

ــه  ــاد ب ــتان، اعتی ــه ی رشق کوردس ــژه جامع ــران، به وی ــع ای ــن مســائل در جوام ــی از تراژیک تری یک

مــواد مخــدر اســت. جــوان ناکام مانــده بــرای فــرار از مشــکات اجتاعــی و خانوادگــی، تبعیــض و 

ــرد.  ــاه می ب ــواد مخــدر پن ــه م ــر و دیگــر معضــات ساخته شــده از ســوی جمهــوری اســامی، ب فق

پنــاه بــه چیــزی می بــرد کــه ویرانگــر خانــواده و جامعــه اســت و روح و روان آدمــی را بــه 

پســت ترین درجــه می رســاند. متاســفانه ایــن امــر، اینــك دامــن کــودکان و نوجوانــان را نیــز گرفتــه 

اســت. به گونــه ای کــه مراکــز آموزشــی راهنایــی، دبیرســتان و تحصیــات عالــی بــه مرکــز ابتــا بــه 

آن مبــدل گشــته اســت. مکان هــای آموزشــی، مبــدل بــه جایــی بــرای گســراندن دام جهــت کــودکان 

ــد،  ــت می پردازن ــه فعالی ــه ب ــن زمین ــه در ای ــان گشــتهاند. نهادهــای جمهــوری اســامی ك و نوجوان

طعمــه ی خویــش را بــرای مــزدوری در ایــن مكان هــا پــس از ابتــا بــه مــواد مخــدر جــذب نهادهــای 

ــه مــاده ی مخــدر و  ــی ب ــه علــت وابســتگی شــدید جســمی و روان ــاد ب ــد. فــرد معت بســیج می كنن

جمهوری اسالمی،
 پیام آور فقر، فحشا و اعتیاد برای جامعه ی كورد   
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ــش را  ــه ی خوی ــان خانه هــای فحشــا، طعم ــانند. صاحب ــاری می رس ــان ی ــه آن ــی ب ــد. حت ــز می کنن ــا آن پرهی ــه ب مقابل

كــه بیشرشــان دخــران فــراری و افــرادی هســتند کــه بــا کشــیدن تصویــر از آن هــا در صــورت مرتکــب شــدن بــه ایــن 

اشــتباه تهدیــد بــه پخــش آن می کننــد، معتــاد می مناینــد تــا وابســته بــه ایــن خانــه مباننــد. یعنــی متــام پل هــای پشــت 

ــه دام  ــری را ب ــراد بیش ــد و اف ــکاری کنن ــگی هم ــر فاحش ــا در ام ــا آن ه ــا ب ــد ت ــان می دهن ــده نش رسش را خراب ش

بکشــند. الزم بــه ذكــر اســت در حالــی كــه شــاهد ســازماندهی ایــن مــوارد از ســوی نهادهــای دولتــی در كوردســتان 

هســتیم، از ســوی دیگــر روزانــه در ایــران قوانیــن اجتاعــی و فرهنگــی بســیاری بــه تصویــب می رســد و آن را در بــوق 

و کرنــا می کننــد و گویــا تنهــا دغدغــه ی حکومــت مبــارزه بــا ایــن مظاهــر زشــت اجتاعــی اســت. یــا روزانــه در مــورد 

ــردان برنامه هــای ســاخته می شــود و طرح هــای بســیاری اجــرا می شــوند. ــان و م مــدل پوشــش زن

در ایــن اواخــر نیــز مــد شــده کــه هــر کــدام از مراکــز قانون گــذاری، قضایــی و اجرایــی، دیگــری را در عــدم موفقیــت 

ــا مــواد مخــدر، دســتگاه قضایــی را،  ــارزه ب ــد. ســتاد مب ــاد و فحشــا مقــر می دانن ــا اعتی ــارزه ب ــا مب پروژه هــای گوی

دســتگاه قضایــی، نیــروی انتظامــی را، نیــروی انتظامــی، پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر را و هرکــدام از اینهــا مجمــع 

ــا  ــا آنه ــه گوی ــد ک ــد نشــان دهن ــد و بازی هــا می خواهن ــن ترفن ــا ای ــد. ب تشــخیص مصلحــت نظــام را نشــانه می گیرن

واقعــا می خواهنــد کاری کننــد امــا بــه علــت مشــکات اجرایــی و قانونــی تــوان آن  را ندارنــد. بــا ایــن بازی هــا جامعــه 

را فریــب دهنــد. اینــان، همــه دســت اندرکار پخــش مــواد مخــدر و رواج فحشــایند و متامــی ارگان هایــی کــه در ایــن 

راســتا برپــا شــده اند در بخشــی از یــک ســازمان کلــی بــرای بیشــر منــودن ایــن مــوارد دســت دارنــد. روحانیــون وابســته 

بــه والیــت فقیــه نیــز کــه خویــش را ناجــی دنیــا و آخــرت قلمــداد می کننــد در مرکــز ایــن ســازمان قــرار دارنــد. هــر 

روز دم از انتخــاب مــدل مــو و پوشــش می زننــد امــا ایــن معضــات اجتاعــی را مســکوت کــرده و بــا ســکوت خویــش 

ــی  ــت روان ــه، امنی ــا در جامع ــرش فحش ــادان و گس ــداد معت ــش تع ــود و افزای ــند. وج ــت می بخش ــه آن مرشوعی ب

بیشــری را نیــز بــرای حاکــان مســتبد ایــران بــه وجــود مــی آورد؛ لــذا بــه همه گیــر كــردن آن می اندیشــند نــه مبــارزه 

بــا آن بــرای ریشــه كنی. بــا ایــن كار، جامعــه را ضعیفــه کــرده و تنهــا دغدغــه ی خانواده هــا و جوانــان نیــز دســت و 

پنجــه نــرم کــردن بــا ایــن معضــل اجتاعــی می شــود.

ــه  ــاد ب ــئله ی اعتی ــتند. مس ــاد هس ــل اعتی ــر معض ــران درگی ــت ای ــی از جمعی ــش از نیم ــران بی ــت در ای ــوان گف می ت

ــر مســتقیم دغدغــه ی  ــا غی ــه صــورت مســتقیم ی ــر بســیاری از خانواده هــای ایرانــی شــده و ب مــواد مخــدر، دامن گی

اصلــی بســیاری از خانواده هــای ایرانــی اســت. ســال های متــادی اســت کــه از برپایــی جلســات و کمپ هــای تــرک 

اعتیــاد و مــواد جایگزیــن بــرای تــرک مــواد مخــدر می گوینــد امــا طبــق آمــار خودشــان، نــه تنهــا آمــار اعتیــاد بیشــر 

شــده، بلكــه ســن ابتــا بــه آن نیــز کمــر و کمــر می شــود. حتــی بــه میــان كــودكان نیــز كشــیده شــده اســت. هــر 

روز از پــروژه ی پوشــش اســامی مــردان و زنــان ســخن می گوینــد امــا بــه صورتــی بــارز شــاهد افزایــش آمــار فحشــا 

و بیبندوبــاری در جامعهــی ایرانــی هســتیم. ایــن یــک تناقــض آشــکار در ســخن و عمــل می باشــد. حتــی در بعضــی 

مــوارد، فــرد معتــاد جهــت جلوگیــری از جدایــی همــر و مانعــت از رسزنــش و نــزاع بــا او، او را رشیــک اســتعال 

مخــدر می کنــد. بــه گونــه ای کــه اگــر موفــق بــه ایــن کار شــود حتــی در مــواردی از همــر خویــش جهــت تهیــه ی 

مــواد اســتفاده می کنــد و او را وادار بــه تن فروشــی می منایــد. طــاق هــم بــه نوبــه ی خــود در جامعــه ی اكنــون ایــران 

معضلــی جــدی بــه حســاب می آیــد كــه می تــوان آن را یكــی از پیامدهــای اعتیــاد نامیــد. ایــدز نیــز از دیگــر عواقــب 

آن می باشــد کــه فــرد مبتــا بــه آن ایــن بیــاری را بــه همــر و فرزندانــش و ســپس بــا توجــه بــه عقــده ای کــه شــکل 

می گیــرد می خواهــد بــه متــام جامعــه انتقــال دهــد. اعتیــاد پــدر در ایــران کــه بنــا بــه مناســبات اجتاعــی و دولتــی 

ــز می شــود.  ــواده اســت، ســبب فقــر اقتصــادی نی ــان آور خان ــا ن ــران وجــود دارد در بیشــر خانواده هــا تنه کــه در ای

ایــن امــر در جایــگاه اجتاعــی فرزنــدان نیــز تاثیــر گذاشــته و همیشــه چنیــن فرزندانــی از ســوی اطرافیــان رسکوفــت 

ــروش  ــه ف ــاد ب ــرد معت ــز از ســوی ف ــه نی ــراد خان ــه بلکــه خــود اف ــوال خان ــا ام ــه تنه ــوارد ن می شــنوند. در برخــی م

گذاشــته می شــوند. اعضــای خانــواده مجبــور می شــوند عــاوه بــر مخــارج خانــواده، هزینهــی مــواد مخــدر پدرشــان را 

نیــز تامیــن کننــد. بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه از آن بحــث منودیــم و سیاســت های دولــت در زمینــه ی اعتیــاد 

ــوری  ــژه ی جمه ــگ وی ــای جن ــرای نهاده ــه ب ــن گزین ــب ترین و آماده تری ــا، مناس ــن خانواده ه ــراد ای ــگی، اف و فاحش

ــه جامعــه می شــوند. اســامی علی

در پنــج ســال اخیــر نیــز، تولیــد داخلــی مــواد مخــدر صنعتــی بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. مثــا زمانی 

متــادون را در بهزیســتی ها، مراکــز و کمپ  هــای تــرک اعتیــاد و بــه قــول خودشــان در مراکــز بازپــروری زندان)ناگفتــه 

منانــد کــه مامــوران زنــدان عاملیــن و مروجیــن پخــش مــواد مخــدر می باشــند(، جایگزیــن دیگــر مــواد مخــدر کردنــد. 

حتــی در كــرج نیــز البراتــواری بــزرگ بــرای ایــن منظــور ســاخته شــد تــا متــادون را از آملــان وارد نكننــد و بــه تولیــد 

داخلــی دســت بزننــد. ابتــدا هــم تبلیغــات کردنــد کــه ایــن مــاده اعتیــادآور نیســت و پــس از مدتــی، دیگــر نیــازی بــه 

مــرف مــواد مخــدری نــداری کــه پیشــر مــرف کــرده ای. خــود مــن در زنــدان شــاهد ایــن تبلیغــات كــذب در زنــدان 

از ســوی دكــر و مشــاورین زنــدان بــودم امــا در هــان ســال اول دیــدم كــه ســه نفــر بــر اثــر مــرف آن جــان باختنــد. 

یــا بــه فــردی کــه معتــاد بــه حشــیش یــا تریــاک بــود قــرص متــادون خورانــده می شــد امــا پــس از آزادی تنهــا تزریــق 

هروییــن و مــواد مخــدر صنعتــی جوابگــوی او بــود. ایــن بــود برنامــه ی تــرک اعتیــاد جمهــوری اســامی در زندان هــا.

یکــی از دیگــر برنامه هــای جمهــوری اســامی در زمینــه ی گســرش اعتیــاد در جامعــه، دسرســی آســان بــه آن و پائیــن 

آوردن قیمتــش اســت. به گونــه ای کــه حداکــرث در ده دقیقــه و بــه بهــای چنــد کیلــو میــوه، فــرد معتــاد می توانــد آن را 

ــق مشــاركت ســپاه پاســداران،  ــی از طری ــد مافیای ــک بان ــا ی ــر، جمهــوری اســام ب ــه دســت آورد. در ســال های اخی ب

نیــروی انتظامــی و مرکــز بــه اصطــاح مبــارزه بــا مــواد مخــدر، اقــدام بــه تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی در کل ایــران، 

به ویــژه مناطــق کوردنشــین منــوده اســت. منونــه ی بــارز آن شــهر ارومیــه اســت کــه هــر کــس از مــکان البراتوارهــای 

تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی خــر دارد. در پیرانشــهر، ســقز، رسدشــت، ســنندج و دیگــر شــهرها نیــز چنیــن مراكــزی 

برپــا منوده انــد. در ایــن راســتا نیــز نیــاز بــه قرص هــای پیش ســاز مــواد مخــدر وجــود دارد کــه بــه صورتــی ســازمانی 

از طریــق افــراد وابســته بــه خــود آنهــا را وارد کوردســتان می کننــد. در منونــه ای از آن، در شهرســتان ســنندج شــاهد آن 

بودیــم کــه در باشــگاه های ورزشــی اقــدام بــه ســاخت البراتوارهــای تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی کردنــد. ایــن افــراد 

ــار  ــوان پیرشفــت در ورزش را گرفت ــان مســتعد را تحــت عن ــد و هــم جوان ــه جیــب می زدن هــم درآمــد هنگفتــی را ب

ایــن درد خامنانســوز می منودنــد. بعــداً نیــز زمانــی کــه مــردم از ایــن قضیــه مطلــع شــده، دســت بــه اعراضاتــی زدنــد، 

مامــوران حكومــت نیــز رس و تــه قضیــه را بــا متهــم جلــوه دادن یکــی دو شــخص بــه هــم آوردنــد. ایــن در حالــی اســت 

کــه هانگونــه کــه گفتیــم بیشــر مســئوالن امنیتــی و قضایــی شــهر هم کاســه ی ایــن افــراد در ایــن امــر قبیــح بودنــد. 

در شــهرهای جنوبــی رشق کوردســتان نیــز وضعیــت بســیار اســفبارتر اســت. فروشــندگان مــواد مخــدر بــدون هیــچ 

تــرس و واهمــه ای در برخــی از نقــاط شــهر و در میدان هــا و پارک هــا، اقــدام بــه فــروش مــواد مخــدر می مناینــد. بــه 

گونــه ای کــه ایــن شــهر در میــان بازدیدکنندگانــی کــه از دیگــر مناطــق ایــران بــه آنجــام می آینــد بــه شــهری مشــهور 

شــده کــه مــواد در آن بــه ســادگی و مثــل دیگــر اقــام بــه فــروش می رســد.

مســئله ی بغرنــج دیگــری کــه ایــن روزهــا در کوردســتان بســیار دیــده می شــود، زندانــی منــودن و یــا تبعیــد افــرادی 

ــه  ــه ای ک ــد. به گون ــم می کنن ــد عل ــت ق ــل سیاســت های دول ــد و در مقاب ــگاه خاصــی دارن ــه در جامعــه جای اســت ک

در بســیاری از شــهرها ایــن افــراد را بــه دیگــر شــهرهای دور از کوردســتان كوچانــده و یــا بــه بهانــه ی واهــی تهدیــد 

امنیــت ملــی و پاپوش هــای دیگــر، او را روانــه ی زنــدان می کننــد. جمهــوری اســامی بــه ایــن امــر نیــز رضایــت نــداده 

و افــراد رشور و فاســد دیگــر مناطــق ایــران را جایگزیــن ایــن افــراد منــوده اســت؛ بــه شــکلی کــه بیشــر باندهــای فســاد 

ــا ایــن کار می خواهنــد، هــم وجهــه ی فرهنگــی ایــن شــهرها را  و فحشــا از ســوی ایــن افــراد راه انــدازی می شــوند. ب

مخــدوش مناینــد و هــم بافــت جمعیتــی ایــن شــهرها را تغییــر دهنــد.

به رغــم ایــن اوصــاف و احــوال، مســئوالن اســتانداری ها، نیــروی انتظامــی و مامــوران حكومتــی در اســتان های 

کردنشــین و به ویــژه ســنندج، جمهــوری اســامی را پرچمــدار مبــارزه بــا مــوارد مخــدر دانســته و دولــت را قهرمــان 
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معرفــی می کننــد. مثــا در منونــه ای از ایــن مــوارد معــاون سیاســی ـ امنیتــی اســتاندار کوردســتان، ضمــن اعــام ایــن 

ســخنان، گفتــه بــود کــه بســیاری از معتادیــن بهبــود یافتــه و پنــج درصــد از شــاغلین در دســتگاه های دولتــی از ایــن 

بهبودیافتــگان هســتند. مــا نیــز منکــر شــغل پیــدا کــردن بــرای آنــان منی شــویم امــا طبــق اطاعــات مــا و چیــزی کــه 

از مــردم می شــنویم، آنــان افــراد مبتــا بــه اعتیــاد را جــذب و ضمــن تجــاوز بــه آنهــا در نهادهــای بســیج، اطاعاتــی و 

جنــگ ویــژه بــا پــژاک بــه کار می گیرنــد. افــرادی كــه جــذب نهادهــای مــزدوری می  شــوند، نــه تنهــا بهبــود منی یابنــد 

حتــی اگــر ســامل باشــند هــم آنهــا را وادار بــه تــن دادن بــه اعتیــاد و فحشــا می کننــد.

ــه جامعــه و جنگــی اســت خامــوش  ــه زدن ب ــزاری می شــود جهــت تضعیف منــودن و رضب ــه اب ــل ب مــواد مخــدر تبدی

ــا جامعــه ی کــورد. جمهــوری اســامی ایــن پدیــده ی اجتاعــی شــوم را بــه صــورت سازماندهی شــده هم اکنــون در  ب

ــه کــه قرص هایــی را بــرای تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی از جنــوب  ــز ترویــج میدهــد. هانگون جنــوب کوردســتان نی

ــه  ــده را ب ــدر تولیدش ــواد مخ ــد م ــز می توانن ــیاق نی ــکل و س ــان ش ــه ه ــد ب ــتان می برن ــه رشق کوردس ــتان ب کوردس

جنــوب کوردســتان نیــز ارســال کننــد. گریاهــای پــژاک از ایــن مســئله مطلــع بــوده و بــا آن بــه مبــارزه برخاســته اند. 

ــارزه ای  ــه مب ــتی ب ــتان بایس ــتان و رشق کوردس ــوب کوردس ــان در جن ــژه خلق م ــر و به وی ــزاب دیگ ــی اح ــا متام ام

ــان  ــه ج ــی ب ــل زالوهای ــان مث ــد. آن ــدام مناین ــامی اق ــوری اس ــام جمه ــت نظ ــن سیاس ــت ای ــرای شكس ــه ب همه جانب

فرزنــدان ایــن رسزمیــن افتاده انــد بــدون اینکــه فرقــی برایشــان بکنــد کــه کــورد کــدام منطقــه از كوردســتان اســت. مــا 

چــاره ای جــز مبــارزه بــا ایــن پدیــده ی شــوم اجتاعــی در یــک عمــل هاهنــگ ملــی نداریــم. ایــن امــر نیــز نیازمنــد 

ــش  ــه گرای ــی اســت ک ــاد و فحشــا منشــا بســیاری از بیاری هــای اجتاع ــر و رسســختانه اســت. اعتی کوششــی پیگی

فــرد بــه اصــول اخاقــی و معنــوی و پایبنــدی بــه ارزش هــای اخاقــی جامعــه را کاســته و جامعــه را بــه مــرز رکــود و 

فروپاشــی می كشــاند. فــرد معتــاد بــا اختــال در ذهــن و شــعور، فاقــد اراده شــده و در تصمیم گیــری مــردد اســت. 

بــه همیــن دلیــل بــرای او تصمیم گیــری منــوده و او را بــه کاری وامی دارنــد کــه در تضــاد بــا منافــع خــود و جامعــه ی 

كوردســتان اســت.

ــی در  ــوان جنس ــش ت ــل افزای ــایعاتی از قبی ــش ش ــا پخ ــامی ب ــوری اس ــای جمه ــه نهاده ــته ب ــراد وابس ــن اف همچنی

جامعــه ای کــه او را غــرق هــوی و هــوس جنســی منوده انــد، در صــدد آن برمی آینــد کــه هــر دو پدیــده ی زشــت یعنــی 

ــان  ــم زم ــه گفتی ــه ک ــد. هــان گون ــع گســرش دهن ــان جوام ــان در می ــه صــورت همزم ــاد و جنســیت گرایی را ب اعتی

دسرســی بــه مــواد مخــدر از مراجعــه بــه پزشــک یــا داروخانــه بســیار کمــر اســت و می گوینــد درمانــی اســت بــرای 

دردی! در هــر بــار مــرف نیــز بایســتی بــر میــزان آن بیفزاینــد بــه گونــه ای کــه در ده بــار اســتفاده، بایســتی بیــش 

از 50درصــد بــر میــزان آن بیافزاینــد. در حالــی کــه هیــچ اثــر پیشــگیری کننده یــا درمانــی نــدارد و تنهــا در آن زمــان 

ــرای هــر بیــاری کوچکــی  ــد و بایســتی ب ــدن را تضعیــف می کن درد را تســکین می بخشــد. حتــی سیســتم دفاعــی ب

ــر بیاری هــای روانــی  ــر تســکینی مــواد مخــدر ب ــا در مــورد دیگــری می گوینــد کــه اث ــرد. ی ــاه ب ــه مــواد مخــدر پن ب

ســبب كاهــش اضطــراب، افردگــی، آالم روحــی و اســرس می شــود. امــا همیــن مــواد مخــذر پــس از مدتــی ســبب 

ــر  ــود و بیش ــتگی می ش ــواب و خس ــع از خ ــد مان ــا می گوین ــود. ی ــا می ش ــن بیاری ه ــدن ای ــدان ش ــدید و دوچن تش

کســانی کــه ســاعاتی طوالنــی در روز مشــغول کار هســتند مثــا راننــدگان آن را مــرف کننــد. بــا ایــن تبلیغــات، فــردی 

ــه هیچ وجــه مســئولیت پذیر  ــاد ب ــرد معت ــاد می کشــانند. ف ــه دام اعتی ــد ب ــدام می کن ــه مــرف اق ــار ب ــک ب ــه ی را ک

ــرد،  ــد. ف ــران می کن ــه دیگ ــه زدن ب ــه رضب ــدام ب ــا اق ــد و ی ــه خودکشــی می منای ــدام ب ــا اق ــز ی ــواردی نی نیســت. در م

ــی اراده، افــرده، گوشه نشــین و جامعه گریــز می شــود. چنیــن فــردی بــه رسقــت، بی اخاقــی و ایجــاد روابــط  ب

ناســامل اجتاعــی کشــیده شــده و از مواجــه شــدن بــا مشــکات زندگــی از خــود ناتوانــی نشــان می دهــد. ایــن نیــز 

دقیقــا هــان هــدف جمهــوری اســامی اســت.

ــه بعــد از ســوی جمهــوری اســامی رسعــت  ــاد ب ــه شــهر یعنــی سیاســتی كــه از دهــه ی هفت مهاجــرت روســتاییان ب

گرفتــه اســت، ســبب می شــود كــه ایــن افــراد در دام فقــر گرفتــار آینــد. همچنیــن فاصلــه ی طبقاتــی، تبعیــض، زندگــی 

ــاعد  ــه ای مس ــر طعم ــرد مهاج ــود، از ف ــناخته  می ش ــی ش ــوان زرنگ ــه عن ــهر ب ــه در ش ــی ک ــینی و بی اخاقی های ماش

بــرای گرفتــار شــدن بــه فســاد و فحشــا و گرفتــار آمــدن در باندهایــی می ســازد کــه عامــل گســرش ایــن پدیده هــای 

زشــتند. ایــن افــراد کــه از مــن جامعــه جــدا شــده اند، فاقــد اراده بــوده و چــون جامعــه ای را از خویــش و خویــش را 

ــرده و تســلیم می شــوند.  ــم نک ــل سیاســت های رژی ــی در مقاب ــه مقاومت ــد، هیچ گون ــه منی دانن ــه آن جامع ــق ب متعل

فــرد در گــذار از فرهنــگ جامعــه ی روســتایی بــه فرهنــگ جامعــه ی شــهری، دچــار یــک تغییــر رسیــع فرهنگــی شــده 

و دچــار خودباختگــی و اختــال در ارزش هــای اخاقــی می شــود. مشــکات اقتصــادی، عــدم اطمینــان بــه آینــده، زوال 

ارزش هــای اخاقــی، بیــکاری، نابرابــری اقتصــادی مشــهود در شــهرها و محرومیت هــا، ســبب آرزوهــای بلندپروازانــه 

بــرای کســب ثــروت  از راه هــای نامــرشوع چــون قاچــاق و فســاد می شــود. در صــورت چنیــن گرایشــی، فــرد در صــورت 

پیــروزی بــه عامــل تخریــب جامعــه و در صــورت شکســت بــه رسخــورده ای کــه بســیار خطرنــاک اســت، دچــار خواهــد 

شــد. میــان فقــر، اعتیــاد، تن فروشــی، مــزدوری و بســیج رابطــه ای قــوی وجــود دارد. یعنــی فــرد مبتــا بــه اعتیــاد فقیــر 

ــی آورد.  ــا روی م ــدر و روان گردان ه ــواد مخ ــه م ــی ب ــل افردگ ــرای تحم ــد ب ــه تن فروشــی می کن ــی ک ــردد. کس می گ

فــرد معتــاد کــه از لحــاظ مــادی و معنــوی فقیــر و بی چیــز می گــردد خودفــروش و مــزدور و بســیج می شــود. 

امــا فقــر بــه خودی خــود دلیــل روی آوری بــه اعتیــاد نیســت. جنــگ فرهنگــی کــه از ســوی جمهــوری اســامی صــورت 

ــادی  ــدی م ــطح بهره من ــته س ــت. در گذش ــی اس ــل اصل ــده اند دلی ــون ارزش ش ــه اکن ــی ک ــرد و ضدارزش های می گی

ــه جــای آن قناعــت وجــود  ــود و ب ــی نب ــال فرصت طلب ــه دنب ــود و كســی ب ــود امــا توقع هــا كــم ب ــر ب جامعــه پایین ت

داشــت. یعنــی کمــر می دیدیــم کــه بــه خاطــر فقــر کســی روی بــه اعتیــاد و فحشــا بیــاورد. امــا اکنــون زشــتی ایــن 

کار ریختــه اســت و بــه عنــوان یــک کار زشــت بــه آن منی نگرنــد. ایــن تخریــب فرهنگــی نیــز بــا گســرش شهرنشــینی 

و زندگــی تجملــی و مرف گرایــی کــه جمهــوری اســامی از اواخــر دهــه ی هفتــاد گســرش داد، ترویــج یافــت. اکنــون 

ــگ  ــب زده و زرن ــه جی ــی ب ــول هنگفت ــات اســت. چــون از راه آن پ ــول و مادی ــذر و پ ــذات زودگ ــز ل ــای همه چی مبن

محســوب می شــوند. فقــر اقتصــادی نــه امــری طبیعــی، بلکــه ناشــی از سیاســت های کامــا از پیــش طرح ریــزی شــده 

بــرای بــه تســلیمت کشــاندن و ضعیفگــی جامعــه اســت. گرســنه نگــه می دارنــد تــا محتــاج و جــذب قــدرت شــوند.

مــواد مخــدر بــه فــرد معتــاد دســتور داده، بــر اراده ی او فایــق آمــده و اختیــار زندگــی اش را در دســت می گیــرد. فــرد، 

اســیر مــواد مخــدر می شــود. در ایــن راســتا نیــز اســیر افــرادی می شــود کــه مــواد مخــدر را بــرای او تهیــه می کننــد. 

چنیــن فــردی انزواطلبــی را برگزیــده و ســعی می کنــد خــود را از جامعــه قطــع منایــد. بــه چــه میــزان از جامعــه دور 

شــود بــه هــان میــزان بــه حکومــت و نهادهــای آن نزدیــک می شــود. در صــورت جــذب افــراد در نهادهــای جنــگ 

ویــژه ی دولــت علیــه جامعــه، پــس از مدتــی بــا تحریفاتــی كــه بــه خــورد آنــان می دهنــد جامعــه را ســبب انــزوای 

خــود دانســته و درپــی انتقــام از آن برمی آینــد. ایــن افــراد بــه جــای مبــارزه و قیــام علیــه عامــل اصلــی بدبختی شــان، 

ــورد  ــد، او را م ــاد برهان ــد اعتی ــه می خواهــد او را از بن ــه ای ک ــه جامع ــان، ب ــد. آن ــه می بندن ــودی جامع ــه ناب ــر ب کم

رسزنــش قــرار داده و كار او را امــری ناپســند و نادرســت می خوانــد، بــه چشــم دشــمن می نگرنــد. ایــن فــرد، معلــول 

رشایــط اجتاعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ای اســت کــه حکومــت بــر او تحمیــل منــوده اســت. امــا رس آخــر بــه خــادم 

ــدل می شــود.  و ناجــی آن مب

ــه  ــه راه مقابل ــد. یگان ــدی آن می باش ــی و نومی ــودن، رسخوردگ ــج من ــرای فل ــه، ب ــل جامع ــمن در مقاب ــرم دش ــگ ن جن

ــورد، ســازماندهی نهادهــای  ــه جامعــه ی ك ــده ی شــوم تســلیمت و بردگــی و شكســت تجــاوزات دشــمن علی ــا پدی ب

ــی را  ــرشوع«، راه زندگ ــاع م ــت و دف ــه مقاوم ــن ب ــا »آری گف ــتی ب ــا بایس ــت. م ــرشوع اس ــاع م ــی و دف ــاع ذات دف

ــاق  ــا، اخ ــا، هنجاره ــه ارزش ه ــوع ب ــا رج ــتی ب ــو درآورد. بایس ــه زان ــه را ب ــر جامع ــده ب ــرگ تحمیل ش ــد و م برگزین

ــت  ــا تقوی ــه رو ســازیم. ب ــا شکســت روب ــوری اســامی را ب ــورد، شــدیدترین حمله هــای جمه ــه ی ک ــگ جامع و فرهن

ــه  ــر هرگون ــوان مقاومــت را در براب ــی، ت ــدن بیشــر ارزش هــا و معیارهــای اخاق ــم گردانی ــه و حاک بافت هــای جامع

تهدیــد کوچــک و بزرگــی بــه دســت آوریــم. بدین گونــه نگرشــی را كــه »پایــال منــودن ارزش هــای اخاقــی را چــون 
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امــری معمولــی می انــگارد« محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود. بــا گســرش فرهنــگ مقاومــت، 

بــه ترویج کننــده ی فرهنــگ تســلیمیت یعنــی بســیج، »نــه«ی بزرگــی خواهیــم گفــت. بــا اتحــاد 

خویــش و ایجــاد جامعــه ای ســازمان یافته و پویــا، وابســتگی مان بــه حکومــت کمــر خواهــد شــد. 

بی گــان، جمهــوری اســامی کــه پیــام آور فقــر، فحشــا و اعتیــاد بــرای جامعــه ی کــورد و متامــی 

جوامــع ایــران بــوده، در روزی کــه بســیار دور هــم نخواهــد بــود، در آتــش قهــر مــردم خواهــد 

ــاوری و خودمدیریتــی در  ســوخت. فرهنــگ مقاومــت در جوامــع کــه ســبب عــزت نفــس، خوب

میــان آن هــا می شــود تنهــا پادزهــر مرض هایــی خواهــد بــود کــه جمهــوری اســامی بــر جامعــه 

ــر  ــش نیرومندت ــازماندهی خوی ــا س ــته و ب ــان کاس ــدرت حاک ــن کار از ق ــا ای ــت. ب ــده اس باران

خواهیــم شــد. مــا بــه مثابــه ی پــژاک اهمیــت خاصــی بــه مبــارزه ی سیاســی ـ اجتاعــی از ســوی 

ــم. ــه می دهی ــود جامع خ

ــان  ــا آن ــد. گوی ــی کنن ــا را نف ــن جنبش ه ــا ای ــم داده ت ــت ه ــه دس ــت  ب ــع دس ــیاری از مواق ــده و در بس ــش دی خوی

مرجعیــت قبــول یــا رد حــزب یــا دســته، شــخص یــا دســته ای را دارنــد. امــا ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه ایــن ذهنیــت 

نفــی و انــکار از کجــا رسچشــمه می گیــرد؟ امــر نفــی  و انــکار، خــود از ذهنیــت قــدرت رسچشــمه می گیــرد. ذهنیــت 

نفــی دیگــری، نگرشــی اســتبدادی اســت و خویــش را فرادســت دیــدن. فرادســت همیشــه در پــی آفریــدن قــوه ی جــری 

اســت تــا افــکار و اعــال دیگــران را نفــی کنــد. چنیــن نقشــی را مثــا در حکومــت کنونــی ایــران، وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد برعهــده دارد. آنــان در ایــن نفــی نیــز، هیــچ فعالیتــی صــورت منی دهنــد کــه از ایــن درجازدن هــای پی درپــی 

رهایــی یابنــد. همچنیــن امــر نفــی از مــواردی دیگــر هــم رسچشــمه می گیــرد، بــه عنــوان مثــال : از عــدم آگاهــی و 

بی شــناختی و یــا ارصار بــر مــوارد نوســتالوژیک  و یــا مــورد دیگــری هــم کــه می تــوان از آن بــه عنــوان تــرس از قبــول 

و ارتبــاط دیگــران و در مقابــل اذعــان بــه نقــاط ضعــف و از دســت رفــن محیــط ایزولــه ی ســاخته شــده توســط خــود 

آن شــخص، گــروه یــا حــزب. خصوصــا در ســایه ی ایــن مــوارد بــه راحتــی می تــوان بــه رونــد اقتدارگرایــی بــه راحتــی 

ادامــه داد و جایــی بــرای مخالــف نگذاشــت. عــاوه بــر اینهــا میتــوان بــه ایــن مــورد هــم اشــاره ای داشــت کــه امــکان 

ــا رویــه ای ریاکارنــه و شــخصیتی  دارد امــر نفــی ناشــی از خودکم بینــی و حقــارت باطنــی باشــد و آرســتگی ظاهــر ب

بادکنکــی اســت . یــا اینکــه امــکان ایــن وجــود دارد کــه نفــی ناشــی از القــای امــری از طــرف مرجــع تقلیــدی باشــد کــه 

ســوژه مریدوارانــه بــر قبلــه ی او رس ســجده دارد و نفــی را تنهــا بــرای رضایــت و اثبــات مریــدی بــه انجــام می رســاند. 

کــه ایــن مــورد بســیار دور از پرنســیپهای اخاقــی اجتــاع بــوده و در سیاســت جایــی بــرای ایــن نــوع نفی وجــود ندارد. 

نفــی بــه دور از برهــان و ادلــه ناشــی از نــزول فکــر و اندیشــه بــه ســطح برداشــت هایی بــر اســاس حــواس پنجگانــه 

بــوده آنهــم اگــر تــوازن بیــن ایــن حــواس برقــرار باشــد معنــی دار خواهــد بــود. همچنیــن نشــان دهنده ی نــگاه بــه 

بــاال و بنــده و بــرده وار اســت. امــروز هــم مشــاهده می شــود کــه نــگاه بــه غــرب و انــکار و نفــی در بیــن احــزاب در 

رشق کوردســتان ادامــه ی هــان حقــارت پنهــان در اندیشــه ی اوریانتالیســتی اســت کــه متاســفانه اینبــار هــم دامنگیــر 

برخــی از ایــن احــزاب شــده و منی داننــد کــه ایــن مقدمــه ای در جهــت انــکار خــود در آینــده  اســت.   بی شــک اگــر 

بــه جــای ایــن همــه زور زدن در نفــی دیگــری، فکــری بــه حــال خودشــان می کردنــد شــاید اکنــون از اردوگاه نشــینی و 

تبلیــغ ایدئولــوژی انفعــال رهایــی یافتــه و فرجــی حاصــل می کردنــد. اینــان بــه جــای بازگشــت بــه خویشــن و خویــش 

را هم ســطح خواســت جامعه شــان کــردن، دیگری شــدنی را برمی گزیننــد کــه بیشــر اوقــات از ســوی مخالفــان کــورد 

بــه صــورت مســتقیم بــا غیرمســتقیم بــه آنهــا القــاء می شــود. ایــن افــراد کــه جامعــه و جنبش هــای جوشــیده از آن 

را قبــول منی کننــد، همیشــه بــه آن بــه دیــده ی شــک نگریســته اند. ایــن احــزاب منفعــل، معتقــد بــه بــرآوردن نیازهــا 

در بیــرون از خــود یعنــی خــارج از جامعــه ی کــورد می باشــند چــون خویــش را فاقــد نیــروی انجــام ایــن کار می داننــد. 

ــه ســود دیگــران،  ــرازو را ب ــه ی ت ــه کف ــاز اســت ک ــی ب ــرای هم پیانی های ــگاه بســیار منفــی، آغوش شــان ب ــن ن ــا ای ب

ــد  ــی را رسمی دهن ــر جهش های ــی ب ــی مبن ــی ادعاهای ــد. هرازگاه ــی کن ــنگین م ــورد، س ــر از ک ــته هایی غی ــی دس یعن

ــار بــه بنیادشــان کــه هــان انفعــال اســت وجــود دارد. از ایــن رو پــس از  امــا در پــس همه شــان بازگشــتی فاکت ب

ایــن اعــال، هــر بــار بــه انفعــال مزمــن و شــدیدتری دچــار می گردنــد. اینــان حصــاری بــر همــه ی نیروهــای فعــال 

کــوردی کشــیده و عافیــت را در نیروهــای وابســته ی هاننــد خودشــان می جوینــد. در ســوی دگــر نیــز، دیگــران مطلــع 

از ایــن قضیــه، از ایــن نگــرش بــه نفــع اهداف شــان ســود می جوینــد. عقــده  ایــن احــزاب منفعــل کــوردی، جاگیــری در 

ــد.  ــاده و جدایی خــواه خوانده ان ــورد را عقب افت ــه ی ک ــان و جامع ــه ســال ها آن ــی اســت ک محافل

ــام  ــی و قتل ع ــاروت و ویران ــون و ب ــه دور از خ ــیده ب ــه کش ــه جامع ــی ک ــه دور از دردهای ــرب ب ــه در غ ــی ک آنان

ــه  ــت ب ــش دس ــی خوی ــازی و ذهن ــای مج ــه، در دنی ــی جامع ــات عین ــدان، دور از واقعی ــکنجه و زن ــنگی و ش و گرس

ــن  ــه ای ــد ک ــد، بدانن ــه می دهن ــتان ارائ ــرای فرودس ــتان ب ــای فرادس ــاال از ج ــای بلندب ــد و پروژه ه ــاب می زنن انق

ــارزه  ــی و پیشــاهنگ مب ــش را حام ــد خوی ــر منی توانن ــدارد و از فرســنگ ها دورت ــد ه ای ن ــر فای نســخه پیچیدن ها دیگ

نــام نهنــد. تنهــا کاری کــه برایشــان می مانــد ایــن اســت کــه در دنیــای مجازی شــان یکــی را رئیــس جمهــور کننــد و   .

ــای  ــری نیروه ــا به  کارگی ــی ب ــا حزب ــی ی ــروی سیاس ــک نی ــر ی ــور، اگ ــک کش ــت ی ــدان سیاس در می

قهریــه، جایــی بــرای خودمنایــی یــا مشــارکت دیگــر نیروهــا باقــی نگــذارد، سیاســت ورزی از ســوی 

ــد  ــرد کــه از دی ــت اپوزســیون شــکل می گی ــن حال ــد. در ای ــا جوامــع منتفــی می منای ــن احــزاب ی ای

ــلط  ــس از تس ــران، پ ــان در ای ــن جری ــروز ای ــاهد ب ــود. ش ــناخته می ش ــی ش ــت غیرقانون ــن دول ای

کامــل حــزب جمهــوری اســامی در ســال های بعــد از انقــاب بودیــم. ایــن امــری طبیعــی بــود کــه 

اپوزســیون در ایــران آنهــم اپوزســیون ملــی نیــز تشــکیل شــود. امــا اپوزســیون ایرانــی یــا فعــال بــود 

یــا بــه علــت فقــدان نیــزو انفعــال را برگزیدنــد. گروه هایــی کــه پــس از تاش هایــی ناموفــق، انفعــال 

ــه صــورت  ــتار ب ــن نوش ــته اند. در ای ــری داش ــکار دیگ ــی و ان ــعی در نف ــه س ــد همیش را برگزیده ان

اجالــی بــه ایــن موضــوع بــه ویــژه در میــان اپوزســیون کــوردی ایــران و همچنیــن محکــوم بــودن 

ــر پرداخته ایــم. ــد و بدت ــان ب ــه انتخــاب می ب

بیشــر احــزاب در ســال های پــس از انقــاب بــه ویــژه آنانــی کــه در مبارزه شــان شکســت خــورده  

ــال  ــه دنب ــن ب ــای گش ــه ج ــان ب ــد. آن ــج می دهن ــده و تروی ــال را برگزی ــوژی انفع ــد،  ایدئول بودن

راهــکاری بــرای گــذار از مشکات شــان و در پیــش گرفــن خطــی صحیــح در مبــارزه، بــه نفــی و رد 

دیگــر احــزاب روی آوردنــد؛ بدین گونــه بــرآن شــدند کــه موجودیــت خویــش را بــه اثبــات برســانند. 

آنــان بــه جــای اینکــه بــه اهــداف و آرمان هــای واقعــی پذیرفته شــده از ســوی جامعــه روی آورنــد، 

ــب  ــق تخری ــتند از طری ــد چــون می پنداش ــر پرداختن ــای دیگ ــکار شــدید احــزاب و جنبش ه ــه ان ب

ــود.  ــد ب ــدان خواهن ــده در می ــزب باقی مان ــا ح ــد و تنه ــه می کنن ــش را ترئ ــف، خوی ــره ی حری چه

امــا پــس از ظهــور احــزاب فعــال، احــزاب منفعــل، جنبش هــای نویــن اجتاعــی  را تهدیــدی بــرای 

آیا اثبات خود بایستی با نفی دیگری همراه باشد؟
آیا ناگزیر به انتخاب میان بد و بدتر هستیم؟ 
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پســت های وزارت را در میــان خویــش تقســیم کننــد. همیناننــد کــه احــزاب کــوردی را بازیگــر بــازی ای می کننــد کــه 

جنبش هــای ملــی فعــال ایــران از بلــوچ، آذری، عــرب و ترکمــن گرفتــه تــا حتــی خــود کوردهــا را دیگــری بخواننــد. امــا 

ایــن احــزاب منفعــل و حلقــه بــه گــوش، بــا هــر بــار تکــرار ایــن اشــتباه، جامعــه ی کــورد و دیگــر جوامــع ایــران کــه 

ایــن دیــد و ذهنیــت منفــی احــزاب منفعــل را می بینــد، کمــر پذیرایشــان می شــود و یــک شــکاف عمیــق بیــن ایــن 

ــا جامعــه شــکل می گیــرد. ایــن احــزاب نتوانســته اند راهــی را بــرای برون رفــت از ایــن مشــکات در پیــش  احــزاب ب

ــتند  ــارض نیس ــی ح ــه حت ــت هایی ک ــش و نشس ــت در های ــی رشک ــان یعن ــتباه فاحش ش ــا اش ــکاف ب ــن ش ــد. ای گیرن

مســئله ی کــورد را قبــول کننــد، بیشــر می شــود. آنــان بایــد پاســخگوی ایــن همــه تضــاد و تناقــض باشــند و راه حلــی 

پیــدا کننــد، نــه اینکــه خــود را بــه تجاهــل زده و مشکات شــان را انــکار منــوده و بــه رد و نفــی دیگــر احــزاب حــارض 

در صحنــه ی مبــارزه بپردازنــد. ایــن عــدم مســئولیت و قایــم کــردن خــود در گوشــه، کــه البتــه گهگاهــی هــم بــا تــرس 

و دزدکــی رسکــی از فرســنگ ها دورتــر می کشــند، نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه آنــان دیگــر بــه ســختی خواهنــد 

ــای  ــدن دیدگاه ه ــر ش ــه کم رنگ ت ــات ک ــن اقدام ــا ای ــان ب ــد. آن ــرح کنن ــارزه مط ــه ی مب ــش را در عرص ــت خوی توانس

ــش  ــده ی خوی ــان را مناین ــه آن ــرادی ک ــدک اف ــاد ان ــه خویــش مشــغولند، اعت ــاً ب ــه و رصف اجتاعــی در آن منــود یافت

ــد داد. ــم از دســت خواهن ــد را ه می بینن

گفتیــم آنهــا از احــزاب و جنبش هــای فعــال هراســانند و پــس از تأســیس پــژاک در مقاطعــی بــرای مرشوعیت بخشــی 

بــه انفعال شــان دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا بــه خیــال واهــی خویــش پــژاک را نفــی و انــکار کننــد یــا آن را بــه 

رســمیت نشناســند! تــرس آنــان از چیســت؟ ترســی کــه دامن گیــر اکــرث رسان ایــن احــزاب شــده، از ارتبــاط بــا جامعــه 

ــراژدی  ــژاک کــه جامعــه را از وقــوع ت ــرد. پ ــژاک از درون خواســته های جامعــه ی کــورد رسچشــمه می گی و حرکــت پ

انفعــال برحــذر داشــته، نــوآور اســت و بــه علــت رضورتــی کــه بــوده، شــکل گرفــت. پــژاک، همیشــه چــون ترســی در 

ــا ارائــه ی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در بافــت پرتنــوع جوامــع  ــرا ب ــادرگل بــوده اســت زی دل ایــن احــزاب پ

ــد،  ــاد دارن ــون اعتق ــب گوناگ ــان و مذاه ــا ادی ــد، ب ــخن می گوین ــون س ــای گوناگ ــا و گویش ه ــا زبان ه ــه ب ــران ک ای

ــا  ــد ت ــال می کن ــک را دنب ــد، راهــکاری دموکراتی ــق دارن ــون تعل ــل، تیره هــا، عشــایر، ملت هــای گوناگ ــوام، قبای ــه اق ب

همــگان بتواننــد روابطــی ســامل و بــدور از خشــونت را تنظیــم کننــد. پــژاک بــا برنامــه ای بدیــل، بــه نقــد ســاختار نظــام 

ــه  ــران ارای ــع ای ــورد بلکــه متامــی جوام ــا جامعــه ی ک ــه تنه ــرای ن ــه و راه برون رفــت از مشــکات را ب ــی پرداخت کنون

کــرده اســت. مــا تنهــا بــه تاریکی هــا لعنــت نفرســتادیم بلکــه چــراغ از بیــن بــردن ایــن تاریکی هــا را نیــز برافروختیــم. 

ــه( را  ــرای منطق ــا نیروهــای واپس گ ــش ی ــی و متحدان ــا نیروهــای غرب ــه) مث ــان دو جبه ــوری تســلیم پذیری در می تئ

تنهــا دورمنــای ایــران و کوردســتان منی بینیــم و ناگزیــر بــه موافــق خوانــدن خویــش بــا یکــی از ایــن خطــوط نیســتیم. 

در میــان این هــا، بــد و بدتــری وجــود نــدارد تــا یکــی را برگزینیــم و محکــوم بــه ایــن کار نیســتیم. از دیــد مــا هــر 

دو بدتریــن هســتند کــه صاحــب تاریخــی پــر از روایت هــای تلــخ و ســیاه در ایــن رسزمیــن هســتند. پــژاک بــا اتــکا 

بــر ارزش هــای جامعه مــان و بــا ایجــاد هویــت کــورد نویــن، معتقــد بــه زندگــی ای خــارج از تجربــه ی تلــخ انتخــاب 

میــان بــد و بدتــر می باشــد. بــا آگاهــی و شــناخت کافــی از بافــت، ســاختار و هویــت جوامــع و فرهنگ هــای ایــران، 

راهــکار کنفدرالیســم دموکراتیــک را مناســب ترین راه بــرای تفــوق بــر مشــکات کنونــی می دانیــم. مــا واقعیت هــای 

ــی  ــه خوب ــرده را ب ــو ب ــه جل ــن جامعــه را ب ــون ای ــه تاکن اجتاعــی، فرهنگــی، تاریخــی و سیاســی جامعــه ی کــورد ک

ــا در  ــن گشــته ت ــان عجی ــای جامعه م ــا، خواســت ها و نیازه ــا درده ــم. ب ــرار داری ــان ق ــار جامعه م ــناخته و د ر کن ش

میــان جامعــه جــا بــاز کنیــم. در ایــن زمــان و مــکان خــاص خاورمیانــه و ایــران، مــا نقــش مرف کننــده ی اندیشــه کــه 

تســلیمیت را برگزیــده را نپســندیدیم و در در عرصــه ی فکــر، مولــد و در عرصــه ی عمــل، پیشــاهنگ شــدیم. مــا بــر 

آنیــم بــا احــرام بــه ارزش هــای فرهنــگ و انســانی جامعه مــان، شایســتگی اعتــاد مــردم را پیــدا کنیــم تــا ارزش هــای 

فرهنگــی و انســانی جدیــد بــه دســت آوریــم و جامعــه را موظــف و ملــزم بــه اعتــاد و قبــول خویــش بــه هــر شــکلی 

. منی دانیــم.
 .

 انحــراف اصلــی در انقــاب و اصاح گــری در ایــران، امیــد بــه اصــاح در بدنــه ی حكومــت و اصاحــات 

از بــاال و مهندســی سیاســی جامعــه از ســوی قــدرت اســت. چنیــن افــرادی ســعی دارنــد كــه جامعــه 

ــی و  ــای سیاس ــت از نهاده ــا تبعی ــلطانی و ی ــون س ــرای قان ــاطین و اج ــت س ــه حاكمی ــوم ب را محک

اجتاعــی دولتــی كننــد. متــام هــم و غــم  ایــن گویــا اصاح گــران، تغییــر در ســاختار دولــت اســت نــه 

تغییــر ذهنیــت جامعــه. خودشــان بــه حكومــت گرایــش پیــدا كــرده و جامعــه را فاقــد خــرد می داننــد. 

از ایــن رو برآننــد یــا خــود بــه رأس قــدرت برونــد یــا حاكــان را متقاعــد كننــد كــه مطابــق میــل آن هــا 

جامعــه را بگردانــد و ایــن امــر را اصــاح می خواننــد. اصــاح و دموكراتیــزه منــودن از طریــق مشــاركت 

در ســاختار قــدرت، آب در هــاون كوفــن اســت كــه در تاریــخ معــارص ایــران افــرادی چــون قائم مقــام، 

امیرکبیــر، سپه ســاالر و اســدآبادی در آن گرفتــار شــدند. البتــه بسیاری شــان پــس از شكســت، بــه ایــن 

دلیــل كــه بــه درون جامعــه نرفتــه و در آن اصاحــات خویــش را عملــی نكرده انــد، نالیده انــد و ابــراز 

پشــیانی منوده انــد. چنــان كــه اســدآبادی پــس از تــاش بســیار در میــان دولت هــای آن زمــان بــرای 

ایجــاد اصاحــات و ناامیــد از آن گفــت: »مــن بــذر مبــارزه را در زمینــی بایــر كاشــتم.« ایــن افــراد كــه 

ســنگ اصاح گــری و دموكراتیــزه كــردن ایــران را بــه ســینه می زدنــد، در عمــل سازشــكاری بــا قــدرت 

مركــزی را بــه قبیح تریــن شــیوه عملــی كردنــد. اینــان اكــرثاً بــه كارگــزاران حکومت هــای قاجــار، پهلــوی 

یــا جمهــوری اســامی مبــدل شــدند. اكــرث ایــن افــراد یــا صدراعظــم و روحانــی دربــاری بوده انــد یــا 

ــی  ــران حكومت ــه اصطــاح اصاح گ ــن ب ــس ای ــی. پ ــا والی ــور ســلطنت شــاهی ی ــس جمه ــر و رئی وزی

ــادم  ــر و خ ــوان اصاح گ ــه می ت ــد را چگون ــی بوده ان ــای دولت ــری پروژه ه ــل و مج ــاً حام ــه رس ك

ــك نظــام شاهنشــاهی  ــد؟ نوســازی اداری، نظامــی، سیاســی و آموزشــی ی توســعه ی دموكراســی نامی

ــا دینــی مســتبد، مجــال بــرای حضــور جامعــه و اصاح گــران راســتین را تنــگ می كنــد. این هــا كــه  ی

ــت  ــح و رفرمیس ــازوكارهای آن مصل ــوری و س ــم دیكتات ــا در نظ ــد تنه ــازی را رس می دهن ــعار نوس ش

بوده انــد. ایــن صفــرا و وزیــران دور از جامعــه، مهــره ای بیــش در ســاختار دیكتاتــوری نیســتند. اگــر 

بــه جــای اینكــه تاش شــان را رصف نوســازی در ســاختارهای سیاســی حكومــت می كردنــد بــه مســائل 

بذر مبارزه را در زمینی بایر نکاریم  
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ــك  ــدون ش ــد، ب ــه می پرداختن ــت جامع ــخ و واقعی ــه تاری ــكا ب ــا ات ــی ب ــی و اجتاع فرهنگ

اکنــون وضعیــت جامعــه ی ایــران ایــن نبــود.

ــره ی قــدرت  پــس در ایــن راســتا پیرشفــت هــر نهــاد مخالــف انحصارطلبــی و خــارج از دای

گامــی جــدی خواهــد بــود. از محلــه، روســتا و شــهر گرفتــه تــا ملتــی دموكراتیــك، می تواننــد 

ــی  ــد میلیون ــا گروه هــای چن ــه ت ــره گرفت ــك باشــند. از واحدهــای دونف ــك عنــر دموكراتی ی

ــیره  ــه و عش ــنتی قبیل ــاختار س ــند  س ــه باش ــیته ای ك ــرش و اتنیس ــه و ق ــر طبق ــال از ه ـ ح

ــه  ــنگری جامع ــی و روش ــان دموكراس ــن در جری ــت جس ــا رشك ــهری ـ ب ــا ش ــند ی ــته باش داش

می تواننــد غنــا و تنــوع آن را نشــان دهنــد. در ایــن جریان هــا كــه توانســته اند تــا حــدودی 

ــاق و  ــد اخ ــه دارن ــدرت نگ ــت و ق ــا دول ــن ب ــی نگش ــا یك ــش را ب ــره ی خوی ذات و جوه

سیاســت هنــوز پابرجــا و كارا می باشــد. از كنــار هــم آمــدن ایــن عنــارص جامعــه  و از طریــق 

ســازماندهی منســجم خــود، می تواننــد بــه عنــوان نیروهــای اصا ح گــر و دموكراتیــك واقعــی  

ــت از  ــاختار مدیری ــام، س ــن نظ ــد. در ای ــم كن ــد عل ــرا ق ــدن قدرت گ ــب مت ــل قط در مقاب

بــاال، اصــاح از بــاال، مركزیت محــوری، فرمانروایــی شــخص و دســته علــت وجــود نهادهــای 

خودمدیریتــی دموكراتیــك كــه نیــروی اصلــی متــدن دموكراتیــك می باشــند، جایــی نخواهــد 

داشــت. یگانــه راه دموكراتیــزه منــودن و اصــاح و اصاح گــری، جــای گرفــن و بخشــی شــدن 

ــر،  ــن بای ــارزه در زمی ــذر مب ــرای گریخــن از كاشــن ب ــك اســت. ب ــن نهادهــای دموكراتی از ای

ــه ی  ــه وسوس ــدن ب ــار نش ــه و گرفت ــای جامع ــارزه در عرصه ه ــن و مب ــای گرف ــه راه ج یگان

ــد. ــدرت می باش ق

 .

ــم گیری در  ــر چش ــرا، تأثی ــام قدرت گ ــری اس ــه کارگی ــا ب ــرا ب ــود. زی ــه ای ب ــورهای خاورمیان ــکا در کش ــا آمری و بعده

معــادالت منطقــه ای یــک قــرن اخیــر خاورمیانــه داشــته اند. صــدور دموکراســی بــه کشــورهای عربــی و ایــران، بهانــه ای 

بــرای نفــوذ و دســت اندازی در منطقــه می باشــد. یعنــی هــم بــه تضعیــف نیــروی دولت هــا و قدرت هــای مخالــف 

خویــش پرداختــه، هــم مــردم را نســبت بــه اســام بدبیــن منــوده و هــم بــه بهانــه ی مبــارزه بــا اســام افراطــی بارهــا 

ــز، افــراد و گروه هــای وابســته و مــزدور خویــش را  ــن راســتا نی ــد. در ای ــه قشون کشــی منوده ان ــه خاورمیان و بارهــا ب

ــا  ــدت، ب ــن م ــق در کوتاه تری ــن طری ــد. از ای ــه منودن ــان در خاورمیان ــتای سیاست هاش ــری در راس ــاده ی نقش پذی آم

کمریــن هزینــه و بــا رو در رو نشــدن مســتقیم بــا جوامــع خاومیانــه، ســلطه ی خویــش را در خاورمیانــه گســرانده 

ــر تخــت نشــاندن قــدرت  ــق ب ــا هجوم هــای ایدئولوژیــک و در دیگــر ســو از طری ــان از طرفــی ب ــد. آن و ادامــه دادن

سیاســی وابســته، منطقــه را در چنــان بحرانــی گرفتــار منودنــد کــه بیــش از یــک قــرن منافع شــان را تــا حــدود بســیاری 

تأمیــن کنــد. در اوایــل قــرن بیســتم، امپراتوری هــای خاورمیانــه به ویــژه ایــران و عثانــی، از تــرس فروپاشــی بــه علــت 

ــه ناسیونالیســم  ــش ب ــق گرای ــوان اصاحــات از طری ــه، تحــت عن ــد غــرب در منطق ــا برنامه هــای جدی ــی ب ناهمخوان

ــزار اجــرای  ــه اب ــدل ب ــرب و مب ــع ســلطه ی غ ــر مناف ــق ب ــش را منطب ــت، خوی ــت ـ مل ــه ســاختار دول و روی آوردن ب

ــی  ــای غرب ــلطه ی دولت ه ــوذ س ــر نف ــه را در براب ــت خاورمیان ــگ مقاوم ــر فرهن ــن ام ــد. ای ــان منودن سیاست هایش

ــای  ــا و دولت ه ــح قدرت ه ــه فت ــد ک ــر چن ــود. ه ــی مخــدوش من ــی، اقتصــادی و فرهنگ ــای سیاس ــی عرصه ه در متام

ــه بازیگــران  ــد، امــا دولت هــای حلقه به گــوش خویــش در منطقــه را ب ــح جوامــع آن منی آی ــای فت ــه معن ــه ب خاورمیان

اصلــی سیاســت های ســلطه طلبانه ی خویــش متحــول منــود. ایــران یکــی از ایــن کشــورها بــود کــه نقــش سیاهی لشــکر 

را یافتــه و بــه متامــی ضمیمــه ی ســلطه ی غربــی شــد. ســلطه ی غــرب نیــز در بســیاری از مواقــع بــه رشط بــه جــای 

ــی،  ــه کمــک مال ــه از ســوی  دولت هــای وابســته اش، از انجــام هیچ گون آوردن بی چون وچــرای اوامرشــان در خاورمیان

نظامــی و سیاســی بــه آنــان دریــغ منی منایــد. امــا هــر گاه نقــش مــزدوری خویــش را بــه صــورت متــام و  کــال اجــرا 

ــدند.  ــع می ش ــی واق ــری دول غرب ــورد بی مه ــد م منی کردن

زایش دیکتاتوری های جدید در جریان اجرای سیاست کمربند سبز

ــس و  ــد، انگلی ــژه هن ــه وی ــه کشــورهای مســتعمره ب ــر روســیه ب ــد از ورود انقــاب اکت ــرن بیســتم و بع ــاز ق در آغ

ــه حایــت  ــان را ب ــد. چنیــن هراســی، آن ــرای مانعــت از گســرش آن افتادن ــه فکــر چــاره ای ب متحدانــش هراســان ب

ــد  ــزی نیرومن ــای مرک ــذا، از حکومت ه ــت. ل ــامی واداش ــرکات اس ــع الزم، ح ــتی و در موق ــای ناسیونالیس از جنبش ه

ــن  ــه عمــل آورد و ای ــت ب ــی حای ــور و جنبش هــای آزادی خواهــی مل ــش چــپ نوظه ــل جنب و شاهنشــاهی در مقاب

ــاق  ــای اختن ــا در دوره ه ــن رسکوب ه ــود. ای ــطح من ــدان مس ــه دن ــا ب ــا ت ــن جنبش ه ــوب ای ــرای رسک ــا را ب دولت ه

رضاشــاهی، موجــب رسکــوب جنبش هــای آزادی خواهــی ملــی مناطــق مختلــف ایــران شــد. در ایــن ســال ها، انگلســتان 

ــن رویکــرد را  ــز همی ــه نی ــت  ـ ملت هــای کوچــک، در خاورمیان ــر تشــکیل دول ــکا ب ــا ات ــا ب ــر اروپ پــس از حاکمیــت ب

در پیــش گرفــت. از ایــن روی، حکومت هــای پادشــاهی مســتبد هاننــد رضاخــان میرپنــج و جمهوری هــای وابســته 

بــه خویــش روی کار آورد بــه رشطــی کــه ایــن شــاهان و حاکــان دست نشــانده، دســت از پــا خطــا نکننــد. زیــرا در 

صــورت امتنــاع از انجــام اوامــر، بــا ایجــاد تــوازن میــان قــدرت شــاهان و نیروهــای قبایــل و عشــایر دست نشــانده و 

همچنیــن اســامیان افراطــی وابســته بــه خــود، آنــان را بــار دیگــر مطیــع خویــش می منــود. همچنیــن در مقابلــه بــا 

ناسیونالیســم عربــی و فــارس کــه نفــت منطقــه را بخشــی از ثــروت ملــی می دانســت، طــرح حایــت از اســام گرایان 

ــبز،  ــد س ــرار داد.کمربن ــت کارش ق ــبز« در اولوی ــد س ــروژه ی »کمربن ــرای پ ــوب اج ــی را در چارچ ــرا و افراط قدرت گ

پــروژه ای بــود جهــت مانعــت از گســرش سوسیالیســم بــه مناطــق دیگــر جهــان. یکــی از اهدافــش ایــن بــود کــه 

شــوروی بــه آب هــای آزاد قابــل کشــتیرانی دســت پیــدا نکنــد و زمینــه  را بــرای حضــور بلندمــدت خویــش در منطقــه 

ــا اســام افراطــی فراهــم ســازد. ایــران، ترکیــه، افغانســتان و پاکســتان بیــش از دیگــر کشــورها  بــه بهانــه ی مبــارزه ب  .
ــکا و  ــژه آمری ــه وی ــی ب ــران و ابرقدرت هــای جهان ــم نحــوه ی روابــط ای ــن نوشــته برآنی در ای

انگلیــس را موشــکافی منــوده و تأثیــرات گســرش ایــن روابــط را بــر دولــت ایــران و همچنیــن 

عواقــب آن را بــرای جوامــع ایــران ارزیابــی کنیــم. ایــن روابــط دارای زوایــای پنهــان فراوانی انــد 

کــه منــود آن در تحلیــل اتفاقــات تاریخــی از روی کار آمــدن رضاشــاه، کودتــای مــرداد 

ــال های  ــران و در س ــاب ای ــی انق ــوی ط ــقوط پهل ــا س ــه ت ــفید گرفت ــای س ــی ویک و کودت س

ــا غــرب، برایــان روشــن تر خواهــد شــد.  پــس از انقــاب رابطــه ب

اسام گرایی افراطی و ناسیونالیسم، حربه ی نفوذ در خاورمیانه

انگلیــس و متحدانــش، از آغــاز قــرن بیســتم بــه شــکلی گســرده در شــکل دهی و جهت دهــی 

بــه حــوادث منطقــه ی خاورمیانــه ایفــای نقــش منوده انــد. آنــان از طریــق رضبــه وارد آوردن 

ــش را  ــرای خوی ــلطه ی بی چون وچ ــه س ــده اند ک ــر آن ش ــه، ب ــگ خاورمیان ــره ی فرهن ــر پیک ب

در ایــن منطقــه بگســرانند. آنــان توانســته اند بــه رغــم فــراز و نشــیب هایی، بــا تغییــر رویــه 

ــم،  ــی و ناسیونالیس ــام گرایی افراط ــند. اس ــدگاری بخش ــان را مان ــت، سلطه ش ــکل سیاس و ش

دو مــوردی بودنــد کــه توانایــی و امــکان نفــوذ آنهــا را در دیوارهــای صعب العبــور فرهنــگ 

خاورمیانــه ممکــن ســاخت. اســام قدرت گــرا، وسوســه ای بهــر از نفــت بــرای نفــوذ انگلیــس 

روابط ایران و ابرقدرت  
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در ایــن نقشــه حائــز اهمیــت بودنــد. اکرثیــت ســاکنان ایــن کشــورها مســلان بودنــد و از ایــن ویژگــی بــرای حملــه 

بــه کمونیســم از شــعار دشــمنی کمونیســت بــا خــدا، اســام، دیــن و پیامــران ســود جســت. همچنیــن عــدم پایبنــدی 

ــری جنســی را چــون امــری معمــول در جبهــه ی سوسیالیســتی و حتــی  ــواده و روابــط نامحــدود و الگوناپذی ــه خان ب

اعتقــاد آنــان معرفــی می منــود. ایــن مســائل، ســبب کیــن و نفــرت جوامــع مســلان در قبــال کشــورهای کمونیســتی 

ــدر در  ــتی را آنق ــان سوسیالیس ــی از مبلغ ــتباهات برخ ــش، اش ــان خوی ــق عام ــبز از طری ــد س ــان کمربن ــد. طراح ش

ــی  ــتان ط ــورانند. در پاکس ــم بش ــه سوسیالیس ــلان را علی ــع مس ــا جوام ــد ت ــرار کردن ــوده و تک ــزرگ من ــانه ها ب رس

کودتایــی حکومتــی وابســته بــه آمریــکا تشــکیل شــد. در ترکیــه کودتــا بــه وقــوع پیوســت کــه صفیــر آمریــکا در ترکیــه 

ــک  ــه شــا تری ــام داده و ب ــق انج ــی موف ــا کودتای ــه بچه ه ــی دارد ک ــان م ــون اع ــا پنتاگ ــی ب ــاس تلفن ــک مت طــی ی

ــالوادور  ــام، الس ــه، ویتن ــون نیکاراگوی ــورهایی همچ ــیا در کش ــی آس ــوب رشق ــی و جن ــکای جنوب ــم. در آمری می گویی

ــه ایــن  ــا از ایــن طریــق مانــع نفــوذ سوسیالیســم ب ــاد شــد ت ــا کمــی تفــاوت پی و هنــدوراس، همیــن سیاســت های ب

مناطــق شــوند. در ایــران نیــز در جریــان مرشوطیــت از آن جهــت بی تأثیــر منــودن جنبــش چــپ و هــر نیــروی دیگــر 

مخالــف خویــش اســتفاده منــود. 

ــر مهمــی در تشــکیل بســیاری از  ــرا، تأثی ــکا از اســام قدرت گ ــت آمری ــز، حای ــد دهــه ی گذشــته نی بعدهــا و در چن

نیروهــای منطقــه ای و حتــی روی کار آمــدن و تــداوم دیکتاتورهــای منطقــه و بنیادگراهــای اســامی داشــت. آنهــا بــا 

تکیــه بــا اســام قدرت گــرای تحــت کنــرل خویــش، در جنــگ رسد پیــروزی جبهــه ی خویــش را مســجل ســاختند. در ایــن 

راه هــر نیرویــی کــه هژمونــی غــرب بــه رسکردگــی آمریــکا و متفقانــش را بــه رســمیت نشــناخته، دشــمن انســانیت 

معرفــی شــده و محــق نابــودی بــود. آمریــکا، حتــی در خــود مرزهــای شــوروی نیــز، مســلانان را بــا اجــرای چنیــن 

ــا اســتفاده ی ابــزاری از دیــن، اســام واپســگرا و قدرت گــرا را بــه  سیاســتی، بــر علیــه شــوروی شــوراند. در ایــن راه ب

چنــان نیرویــی مجهــز ســاخت کــه هــم جبهــه ی سوسیالیســتی را تحــت فشــار قــرار دهنــد و هــم از ظهــور آلرناتیــو 

اســام راســتین نیــز مانعــت منایــد. آمریــکا، ایــن سیاســت را کم هزینه تریــن و مؤثرتریــن مســیر رســیدن بــه ایجــاد 

ــرداد  ــای 28 م ــان کودت ــام در جری ــان اس ــر، فدایی ــلمین در م ــت. اخوان املس ــش می دانس ــی خوی ــان تک قدرت جه

دیگــران، وهابی هــای ســعودی، مجاهدیــن در افغانســتان و اســامه بــن الدن، بــا حایت هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 

ــد  ــابقه ی ض ــه س ــا ب ــکا تنه ــز، آمری ــال 1357 نی ــدند. در س ــت ش ــا تقوی ــه و ی ــکل گرفت ــکا ش ــی آمری ــی و نظام مال

کمونیســتی خمینــی بســنده کــرده و در رونــد شــکل گیری حکومــت در ایــران بــه آنهــا یــاری رســاند. بعــد از پایــان 

جنــگ رسد، دیگــر زمــان اســام گرایی افراطــی بــرای ســلطه ی غــرب بــه پایــان رســیده و ایــن بــار در ادبیــات ضــد تــرور! 

آمریــکا، اســام گرایی جــای کمونیســم را گرفــت. یعنــی جوامــع ایــن رسزمیــن، اقوامــی دور از مدرنیتــه ی غربــی و بــه 

تبــع آن بربــر بــوده کــه وظیفــه ی دولــت آمریــکا و جوامــع غربــی آن اســت تــا خــوی درندگی شــان را از میــان برداشــته 

و بــرای آن هــا انســانیت و دموکراســی بــه ارمغــان آورنــد. می دانیــم کــه رسزمیــن خاورمیانــه، همیشــه میــدان جنــگ 

ــوده و در پــی  ــکا و دیگــر قدرت هــای ســلطه گر جهانــی ب ــای آن از ســوی روســیه، انگلســتان، آملــان، آمری ــر رس غن ب

یافــن بهانــه ای بــرای مداخلــه ی مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن منطقــه هســتند. هــر کــدام نیــز در ایــن صفحــه ی 

شــطرنج از دولت هــای منطقــه  ای و در صــورت امــکان جنبش هــای خلقــی بــه عنــوان پیاده هایــی بــرای کســب منافــع 

ــد. ــتفاده می کنن ــود اس ــیری ناپذیر خ س

28 مرداد و انقالب سفید، سد مقابل استقالل و دموکراسی رشقی

ــا را  ــش، آنه ــته ی خوی ــراد وابس ــای اف ــه پ ــول ب ــن پ ــق ریخ ــت، از طری ــان مرشوطی ــی جری ــش ط ــکا و متحدان آمری

ــه  ــا اینک ــد ت ــی منودن ــی را جهت ده ــای مردم ــن نارضایتی ه ــا همچنی ــد. آنه ــا بریزن ــه خیابان ه ــه ب ــت ک وامی داش

توانســتند کودتــای 28 مــرداد را طرح ریــزی و اجــرا مناینــد. چنیــن پــروژه ای، بــرای اولیــن بــار در جریــان کودتــا، علیــه 

ــه  ــکا هزین ــرای آمری ــون دالر ب ــه حــدود ده میلی ــوده شــد ک ــار مصــدق آزم ــرای برکن ــران و ب ــت ای ــان مرشوطی جری

برداشــت. همچنیــن در کشــورهای اکراین)انقــاب گل(، گرجســتان و قزاقســتان نیــز از ایــن ترفنــد بــرای فاصلــه گرفــن 

ــش  ــای خوی ــه دره ــوند ک ــرا می ش ــورهایی اج ــت در کش ــوع سیاس ــن ن ــتند. ای ــود جس ــوروی س ــورها از ش ــن کش ای

ــاتی  ــته و گرایش ــی وابس ــا ذهنیت ــرادی ب ــه اف ــد ک ــق برآنن ــن طری ــته اند. از ای ــی بس ــه داری جهان ــام رسمای ــر نظ را ب

ــتم  ــده و سیس ــی ش ــتقل بوم ــک و مس ــای دموکراتی ــرش نیروه ــع از گس ــق آن مان ــد و از طری ــوزش دهن ــی آم لیرال

خویــش را بــا فــراغ بــال در منطقــه توســعه بخشــند. از طریــق ســلطه ی ذهنیتــی ـ فرهنگــی ، معنــوی و ایدئولوژیــک 

ــن راه از  ــد. در ای ــا می نهن ــوری بن ــر کش ــان را در ه ــورد دلخواهش ــتم م ــی، سیس ــه ی نظام ــع الزم مداخل و در مواق

حربه هــای جنــگ ویــژه ای از قبیــل، ترســاندن از مــرگ یــا فقــر دولــت را زیــر فشــار قــرار داده و پــس از آن دعــوت 

ــوب  ــان و هــم رسک ــه تســلیمیت کشــاندن دولت هــای نافرم ــرای ب ــن سیاســت هــم ب ــد. از ای ــه تســلیمیت می کنن ب

نیروهــای اجتاعــی اســتفاده می مناینــد. بــا اشــاعه ی بــذر یــأس و نومیــدی درمیــان مــردم، آنهــا را در مقابــل اکنــون 

و آینده شــان بی تفــاوت منــوده و تحــوالت آینــده را بــرای آنــان امــری غیرمهــم و چیــزی کــه ارزش اندیشــیدن نــدارد 

را جلــوه می کنــد. »هــر چــه آیــد خــوش آیــد«، منطــق حاکــم بــر جامعــه می شــود. بی شــک، چنیــن جامعــه ای بــه 

مبــارزه  بــرای کســب آزادی اش نخواهــد اندیشــید. ایــن سیاســت در جریــان کودتــای 28 مــرداد بــه شــیوه ای رندانــه از 

ــد. ــکا اجــرا گشــت و توانســت جنبــش مردمــی مرشوطــه را بی رمــق منای ســوی آمری

ــژه شــوروی و  ــه وی ــه نیروهــای خارجــی ب ــه ب ــود و پشــت بســن جنبش هــای چــپ منطق ــه ب ــک روی قضی ــن ی ای

همچنیــن از پشــت خنجــر زدن شــوروی بــه ایــن جنبش هــا، آنــان را بــه نابــودی کشــاند. همیــن اشــتباه فاحــش ســبب 

شــد کــه مــردم ایــران در جریــان کودتــای 28 مــرداد، ســکوت مناینــد. در ایــن زمــان نیــز در ازای گســرش روابــط بــا دول 

ــران و رسکــوب وحشــیانه ی جنبش هــای  ــی، شــاهد افزایــش فشــار و قتل عام هــای گســرده در متامــی مناطــق ای غرب

ــته  از  ــت های تأییدگش ــکنجه، سیاس ــدان و ش ــرده و زن ــای گس ــیون، رسکوب ه ــم. آسمیاس ــی بودی ــی مل آزادی خواه

ــی  ــود کــه توســط رضاشــاه و محمدرضاشــاه اجــرا می شــد. مرشوطــه، قربان ســوی دولت هــای خارجــی مداخله گــر ب

روابــط حکومــت پهلــوی بــا انگلیــس و نیروهــای مخالــف بــا شــوروی شــد. مرشوطــه بــه انــزوا کشــیده شــد و ســلطنت 

ــر شــد.  ــوی مطلقه ت پهل

ــا 1342، اقتصــاد ایــران کــه مبتنــی  پــس از کودتــای مــرداد نیــز در جریــان کودتــای ســفید نیــز، در ســالهای 1339 ت

بــر کشــاورزی بــود، بــا بحــران شــدیدی روبهــرو شــد و ایــران را بــه کمکهــای خارجــی محتــاج منــود. دولــت آمریــکا، 

پرداخــت وامهــای آینــده را بــه اجــرای اصاحــات ارضــی و لیرالــی مــرشوط کــرد کــه آن را بهریــن ســد محافــظ در 

ــه انقــاب ســفید شــامل اصاحــات  ــور شــش مادهــای موســوم ب ــر وقــوع انقــاب کمونیســتی میدانســت. منشـ براب

ارضــی، ملی کــردن جنگل هــا، فــروش کارخانه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی، سهیم شــدن کارگــران در ســود 

کارخانه هــا، اعطــای حــق رای بــه زنــان و ایجــاد ســپاه دانــش، جنجال برانگیــز شــد. ایــن منشــور بیــش از آنکــه دلیلــی 

بــرای انجــام اصاحــات و پیشــرد دموکراســی در ایــران باشــد بــه علــت فشــار آمریــکا و انگلیــس در راســتای ایجــاد 

»کمربنــد ســبز« عملــی شــد. هزینه هــای نظامــی ایــران بســیار زیــاد شــد. شــاه بــه جــای حــل مســائل اقتصــادی خلــق، 

هزینــه ی بســیار زیــادی را بــرای تبدیــل شــدن بــه پنجمیــن نیــروی نظامــی بــزرگ جهــان رصف کــرد. از ســوی دیگــر 

ســازمان ســاواک را بســیار گســرش داد چنانکــه می توانســت بــه خرچینــی از بســیاری از افــراد، سانســور رســانههای 

گروهــی و اعــال هــر شــیوهای از شــکنجه علیــه زندانیــان بــرای از بیــن بــردن مخالفــت دســت بزنــد. در ایــن زمــان 

بــا گســرش روابــط خارجــی ایــران بــا غــرب و کشــورهای منطقــه ای، شــاهد اعــدام ، شــکنجه و زندانی شــدن بســیاری 

از مبــارزان راه آزادی در متامــی مناطــق ایــران از ســوی نظــام حکومــت پهلــوی بودیــم. در ایــن میــان، آمریــکا بــا یــک 

تیــر ســه نشــان زد: اول اینکــه زمینــه را بــرای نفــوذ مدرنیتــه ی رسمایــه داری و ســلطه بــر اذهــان جوامــع بــرای خویــش 

در ایــران فراهــم منــود، دوم اینکــه از ایــن طریــق متامــی نیروهــای دموکراتیــک داخلــی را تجزیــه و تضعیــف منــوده و 

مانــع از تشــکیل جایگزینــی بــرای سیتســم خویــش شــد، و ســوم اینکــه انگشــت اتهــام بــه ســوی نظــام پهلــوی کشــیده 

شــده و بــه صــورت غیرمســتقیم بــا کمریــن هزینــه ای سیاســت های خویــش را پیــش بــرد.
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اعالن عدم هم پیامنی با رشق از سوی خمینی 

در جریــان انقــاب و قبــل از آن، خمینــی بــرای جــذب حایــت غــرب، علیــه چــپ و مارکسیســت ها تبلیغاتــی را آغــاز 

کــرد و اعــان داشــت پــس از رسنگونــی شــاه، هم چنــان نفــت مــورد نیــاز غــرب را تأمیــن منــوده و بــا رشق هم پیــان 

نخواهــد شــد. در کنفرانــس گوادلــوپ در هفتهــی اول ژانویــه ی 1979 رسان4 کشــور غربــی آمریــکا، انگلیــس، فرانســه 

و آملــان در یــک دیــدار غیررســمی در جزیــره ی گوادلــوپ بــا هــم مذاکــره کردنــد: »شــاه ایــران بایســتی خــود تصمیــم 

بگیــرد کــه در ایــران مبانــد یــا بــرای مرخصــی کــه رسانجــام آن ممکــن اســت بــه پایــان ســلطنتش منجــر گــردد بــرود 

و آمریــکا بــه خاطــر مخالفت هــای فزاینــده منی توانــد از او حایــت کنــد«. آنــان از گرایــش جنبش هــای ســال 1979 

میــادی بــه جبهــه ی سوسیالیســتی کــه در ســطح دنیــا گســرش می یافــت هراســان بودنــد پــس یــک حکومــت اســامی 

سفت وســخت بهریــن گزینــه بــرای مقابلــه بــا شــوروی بــود. آنــان بیــش از اینکــه بخواهنــد کــه حکومــت در ایــران 

ــا رشق  ــی اگــر دشمنی شــان ب ــا حت ــد کــه دشــمن بلــوک رشق باشــد؛ ی ــن بودن ــه فکــر ای ــه آن هــا وابســته باشــند ب ب

بیشــر از غــرب می بــود برایشــان قابــل قبــول بــود. پــس از برکنــاری بختیــار کــه از اعضــای جبههــی ملــی بــود خمینــی 

ــون دیگــری  ــی هــوادار خویــش داد. روحانی ــون محل ــه و روحانی ــه کمیت ــه دســت ســازمان های موســوم ب قــدرت را ب

ــه  ــا ب ــه بعده ــد ک ــکیل دادن ــبهنظامی تش ــروی ش ــک نی ــع آوری و ی ــان را جم ــن از جوان ــزار ت ــه یکه ــک ب ــز، نزدی نی

پاســداران انقــاب معــروف شــد. عاقبــت ایــن اقــدام، منجــر بــه تضعیــف گروه هــای دیگــر رشکت کننــده در انقــاب 

ــون  ــا روحانی ــدا از هم داســتانی ب ــا از هــان ابت ــده ای ی ــل ع ــن دلی ــه همی ــرا شــد. ب ــازی شــیعهگری قدرت گ و یکه ت

ــان پیوســتند. ســال ها جنایــت و  ــه آن ــرای پذیرفته شــدن از ســوی غــرب ب بنیادگــرا منــرف شــدند و برخــی دیگــر ب

قتل عــام جمهــوری اســامی و هرچــه بیشــر مطــرح منــودن روحانیــون بنیادگــرا، فرجــام ایــن اقــدام دولت هــای غربــی 

بــود کــه رهــاوردش بــرای جامعهــی ایــران رویارویــی بــا کشــتارهای متوالــی توســط جمهــوری اســامی و تبدیــل شــدن 

انقــاب 57 بــه ضدانقــاب بــود.

گام های عملی راستین در چارچوب دموکراتیزاسیون یا ؟؟؟

در حــوادث پــس از 11 ســپتامر، چیــزی کــه بــا لشکرکشــی آمریــکا و متحدانــش بــه خاورمیانــه تحقــق یافــت، گســرش 

دموکراســی و شکســت دیکتاتوری هــای منطقــه ای نبــود. یعنــی دموکراســی در مقابــل دیکتاتــوری بــه پیــروزی دســت 

نیافــت. هرچنــد کــه دیکتاتوری هــای واپس گــرای منطقــه شکســت خوردنــد امــا نظــام ســلطه ی جهانــی، حکومت هــای 

ــت و  ــه اس ــرف قضی ــک ط ــن ی ــت. ای ــانده اس ــدرت نش ــه ی ق ــر اریک ــد را ب ــانده ی جدی ــته ی دست نش ــتبِد وابس مس

ــم از پشــتنوانه ی  ــا کســب نیرویــی عظی ــا نوســازی خویــش و ب ــه ی دموکراتیــک، ب در ســوی دیگــر، نیروهــای مدرنیت

فرهنگــی و تاریــخ خاورمیانــه، ســعی در گــذار از بحــران دارنــد. در اصــل جنــگ میــان دموکراســی و دیکتاتــوری در 

تقابــل میــان مدرنیتــه ی دموکراتیــک و مدرنیتــه ی رسمایــه داری در جریــان اســت. نیــروی هــر کــدام از ایــن طرف هــا بــر 

دیگــری بچربــد، پیــروز خواهــد شــد. ایــن مبــارزه ای اســت کــه ســال های ســال  بــه درازا کشــیده و در مقطــع زمانــی 

حــال حــارض، جــدال میــان ایــن دو مدرنیتــه بــه اوج رســیده اســت. مدرنیتــه ی دموکراتیــک بــا اتــکا بــر اتحــاد ضمــن 

ــد یکــی از سیاســت های  ــان برداشــن تفاوت مندی هــا، می توان ــا از می ــه جــای یکپارچگــی ب ــا ب ــظ تفاوت مندی ه حف

ــر  ــداز و حکومت کــن« را در منطقــه نقــش ب ــی »تفرقه بیان ــی یعن ــه داری جهان ــد امــا کارای ســلطه ی نظــام رسمای پلی

آب ســازد. بدیــن طریــق می توانــد خویــش را از انــزوا و عــدم خاقیــت رهانیــده و موجودیــت خویــش را بــه شــیوه ای 

دموکراتیــک بــه ضانــت درآورد. بی گــان جوامــع ایــران از بیشــرین پتانســیل بــرای پیشــاهنگی منــودن ایــن مبــارزه 

برخوردارنــد بــه همیــن دلیــل نیروهــای غربــی نیــز نخســت در صــدد مانعــت از بالعفــل شــدن ایــن نیــروی بالقــوه ی 

جامعــه و در درجــه ی دوم یــا از میــان برداشــن نظــام کنونــی در ایــران و یــا مطیــع منــودن آن بودنــد. چیــزی کــه بــه 

شــکلی بــارز می توانیــم آن را در روابــط اخیــر ایــران بــا غــرب بــا رس کار آمــدن روحانــی ببینیــم. یعنــی بــدون اینکــه 

حکومــت و یــا حتــی سیســتم تغییــر کنــد آن را بــا منافــع خویــش همراســتا کنــد، بــه شــعار 

نــه غربــی کــه یکــی از براهیــن و ادلــه ی بنیادیــن تشــکیل جمهــوری اســامی بــود وقعــی 

ننهــد و بــه هــر قیمتــی کــه شــده اقــدام بــه راضــی کــردن غــرب منایــد.

رهــر آپــو در ایــن بــاره چنیــن می گویــد: »ایــران یکــی از عرصه هایــی اســت کــه اســام در 

آن دچــار یــک شــکل  پذیری و شــاکله بندی ریشــه ای گشــته اســت. اینکــه ایــران بــه ســبب 

ــنت  ــر از س ــی متفاوت ت ــام را به صورت ــی اش، اس ــگ غن ــه  و فرهن ــعه ی امپراطوری گون توس

ــزی کــه  ــی و جامعــه ی عــرب شــاکله بندی منــود، اقتضــای رسشــت آن اســت. چی قدرت طلب

ــِت  ــت و فرادس ــار فرودس ــز اقش ــز و منازعه آمی ــرد چالش انگی ــت، رویک ــم اس ــا مه در اینج

ــه ســبب عــادات  ــال قــدرت و جامعــه می باشــد. قــرش فرادســت ب طبقــه ی متوســط در قب

ــا  ــده ت ــدد برآم ــود، درص ــده ب ــی مان ــوری باق ــه از امپراط ــدی ک ــه ی میراث مانن قدرت طلبان

ــا  ــز ب ــرش فرودســت نی ــد. ق ــی کن ــع اســام به ســوی دولتی شــدن، زندگ ــا ســوق دهی رسی ب

آگاهــی ژرف دربــاره ی ســختی هایی کــه در طــول تاریــخ از ســوی صاحبــان قــدرت کشــیده 

اســت، ســعی کــرده کــه بــا اســام بــه شــکل یــک جامعــه ی مدنــی و بــا جنبــه ی قدرت ســتیز 

آن زندگــی کنــد. در تاریــخ ایــران اســامی می تــوان ایــن واقعیــت را همیشــه مشــاهده منــود. 

ــی  ــش اینچنین ــک چال ــه ی تاریخــی و در ســنت زرتشــتی، همیشــه ی ــه در پس زمین کااینک

جامعــه و قــدرت کــه قدمــت آن بــه چالش هــای مــاد ـ پــارس می رســد، وجــود داشــته و تــا 

بــه امــروز آمــده اســت.«

در متامــی رویدادهایــی کــه از آن بحــث بــه میــان آوردیــم در هنــگام ازرسگیــری و یــا 

ــی  ــات اتنیک ــر تنوع ــی ب ــارهای داخل ــرب، فش ــلطه ی غ ــام س ــا نظ ــران ب ــط ای ــت رواب تقوی

و دینــی ـ مذهبــی ایــران فزونــی گرفتــه اســت. در چنیــن مقاطعــی، همیشــه شــاهد 

ــردان  ــم. دولت م ــی بوده ای ــدرت غرب ــل ق ــران در مقاب ــدرت در ای ــت و ق تســلیمیت حکوم

ــار  ــی نبایســتی داســتان انقــاب 57 و گرفت ــا قــدرت غرب ــران، حتــی در صــورت ســازش ب ای

آمــدن حکومــت پهلــوی در غضــب مــردم را بــه فراموشــی بســپارند. نارضایتی هــای داخلــی 

ــان  ــارج از می ــک در خ ــط دیپلاتی ــرش رواب ــی و گس ــای سیاس ــا پیرشفت ه ــوان ب را منی ت

ــت  ــن واقعی ــر نگرف ــام و در نظ ــا اس ــت ب ــدن و مخالف ــی ش ــا غرب ــا پ ــت. از رس ت برداش

ــاب  ــود. انق ــاه ب ــی محمدرضــا ش ــل رسنگون ــده دالی ــران، از عم ــن ای ــوع اتنیکــی رسزمی تن

ســفید و تســلیمیت بی چون وچــرای رسدمــداران پهلــوی را می تــوان از دالیــل عمــده و 

ــه ی کاپیتالیســتی آمــد و  ــار بازی هــای مدرنیت اصلــی عــدم موفقیــت پهلــوی دانســت. گرفت

ــام  ــد. نظ ــداوم بخش ــش را ت ــتی خوی ــت هس ــش نتوانس ــی خوش خدمتی های ــم متام ــه رغ ب

ــت  ــدل دول ــرد و م ــش نگی ــن در پی ــی بنیادی ــه تحول ــی ک ــز در صورت ــوری اســامی نی جمه

اســامی قدرت گــرا را بــه شــکل کنونــی آن ادامــه دهــد، محکــوم بــه نابــودی خواهــد گشــت. 

بایســتی بــه ارزش هــای فرهنگــی و دینــی راســتین طبقــات خــارج از دایــره ی قــدرت اهمیــت 

ــوان یکــی از نیروهــای پیشــتاز مدرنیتــه ی  ــه عن ــد ب ــا بتوان ــد ت داده و آن هــا را درونــی منای

دموکراتیــک نقــش بــازی کنــد. در صــورت اهمیــت نــدادن بــه دیــن خــارج از دایــره ی قــدرت 

و بی اهمیــت و فاقــد ارزش خوانــدن آن، هــان مســیری را خواهــد رفــت کــه نظــام پهلــوی 

رفتــه بــود. 
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ــگ  ــه جن ــی ب ــن اصطاحات ــوای چنی ــر ل ــد. زی ــو درآوردن جامعــه دارن ــق و به زان ــی خل ــاع ذات دف
ــد. ــه می پردازن ــه جامع علی

ــزی،  ــی متدن هــای مرك ــر هژمون ــخ همــواره در براب ــك در طــول تاری ــال و دموكراتی جوامــع كمون
از خــود مقاومــت نشــان داده انــد. بــا اســتفاده از نیروهــای دفــاع ذاتــی در طــول هــزاران ســال 
و بــا انجــام قیام هــا، بســیج منودن اقشــار ســتمدیده و تشــكیل ارتش هــای خلــق، جامعــه را 
ــد،  ــرا دارن ــت جامعه گ ــه خاصی ــی ك ــای تدافع ــدراك جنگ ه ــا ت ــان ب ــد. آن ــازماندهی منوده ان س
ــوده،  ــه جامعه ســتیز ب ــزی ك ــدرت مرك ــی از ســوی ق ــه و هجوم ــر جنگ هــای انحصارگران در براب
ــری  ــا به كارگی ــه ب ــت زده اند. جامع ــی، دس ــای اجتاع ــه ی عرصه ه ــرده در هم ــت گس به مقاوم
ــده نگه داشــته  ــش را جهــت پیشــردش زن ــن حــق مســلَّم،  ارزش هــای اخاقــی و سیاســی خوی ای
و پیشــرد داده اســت. اگــر جامعــه ای حــق دفــاع ذاتــی خویــش را بــه كار نیــاورد،  دچــار 
ازخودبیگانگــی شــده، طبیعــت اجتاعــی اش را فرامــوش كــرده و در راه تباهــی خــود، گام 
ــر جامعــه، همیشــه ســاز وكار دفــاع ذاتــی  برخواهدداشــت. قدرت هــای مركــزی جهــت اســتیا ب
آن را مــورد هــدف قــرار داده انــد و بــا دزیــدن ارزش هــای جامعــه، نیروهــاش را در خدمــت بــه 

ــه كار مــی آورد. ــع خــود ب مناف

زمانی كــه اخــاق و سیاســت به علــت سیاســت های رسكوب گرانــه ِی دولــت كاربــرد نیابــد و مانــع 
ــه  ــودی جامع ــز از ناب ــه راه گری ــد و یگان ــرد می یاب ــی كارب ــاع ذات ــوند، دف ــدنش ش از از عملی ش
خواهدبــود. هژمونــی دولــت ـ قــدرت در جنگــی مــداوم علیــه جامعــه بــه رس می بــرد و در صــورت 
عــدم برخــورداری جامعــه از دفــاع ذاتــی، مجبــور می شــود بــه خواســت های دولــت كــه هانــا 
اطاعــت بــی  چــون و چــرا از دولــت می باشــد، تــن در دهــد. صلــح نیروهــای قــدرت ـ دولــت بــا 
نیروهــای دفــاع ذاتــی جامعــه ی اخاقــی و سیاســی تنهــا در صــورت احــرام متقابــل و گفتگوهایــی 
ــای  ــط نهاده ــی توس ــگ تدافع ــق جن ــورت، ح ــر این ص ــد. در غی ــر خواهدش ــتا می ــن راس در ای
ــورت  ــم ص ــی ه ــر توافق ــی اگ ــه حت ــود. البت ــر خواهدب ــری اجتناب ناپذی ــه ام ــی جامع ــاع ذات دف
گیــرد و صلحــی برقــرار شــود،  نبایــد از دفــاع ذاتــی جامعــه غافــل شــد؛ چــون انحصــار قــدرت ـ 

دولــت بــه هیــچ معیــاری پایبنــد نخواهــد مانــد.
خلق هــای ایــران همیشــه بــرای حفــظ موجودیــت خویــش بــه مقاومت هــای بی همتایــی دســت 
زده انــد و از ارزش هــای كسب شده ی شــان، صیانــت به عمــل آورده و تبدیــل بــه جامعــه ای دولتــی 
ــا به كارگیــری  ــد و ب ــان هرگــز بــه خدمــت دولــت و جامعــه ی فرادســت درنیامده ان نشــده اند. آن
مكانیســم دفــاع ذاتــی، هجــوم دولــت ـ قدرت هــا جهــت نابــودی جامعــه را بــا شكســت مواجــه 
ــود را  ــه خ ــی ك ــا دولت ــه ب ــد در مقابل ــرد بای ــق كُ ــژه خل ــران و به وی ــای ای ــاخته اند. خلق ه س
اســامی نامیــده و بــا اســتفاده ی ابــزاری از دیــن، اعــال قبیــح خــود از قبیــل  قتل عــام،  شــكنجه،  
اعــدام، رسكــوب ناراضیــان،  ایجــاد فضــای خفه قــان سیاســی و ... مرشوعیــت می بخشــد، ایســتادگی 
مناینــد. بایســتی بــا تكیــه بــر ارزش هــای كمونــال ـ اجتاعــی خــود دســت بــه مبــارزه ای همه جانبــه 
و گســرده بــا مشــاركت متامــی اقشــار جامعــه و در متامــی عرصه هایــش، در راســتای دســتیابی بــه 

ــد. ــان بزنن ــت های حقه ی ش خواس

 .
نظامی گــری از گســرده ترین و بزرگریــن انحصــارات اســت. برخــاف آنچــه در 
مــوردش تبلیغــات می شــود نهادهــای آن نــه بــرای دفــاع از رسزمیــن و جلوگیــری 
از هجوم هــای خارجــی و حفــظ رشف و نامــوس خلــق، بلكــه بــرای قبضــه 
منــودن قــدرت و تســلط بــر متــام ارگان هــای جامعــه تشــكیل شــده اند. همچنیــن 
بــرای تقویــت خــود و تبدیــل شــدن بــه نیــروی غیرقابــل شكســت ســعی دارد، 
ــزی ای  ــدرت مرك ــن ق ــا كســب چنی ــه انحصــار خــود درآورد. ب ــز ب اقتصــاد را نی
ــا خــود می كنــد  ــار آمــدن و ســازش ب ــه كن كلیــه ی نهادهــای دیگــر را مجبــور ب
و بــه حكفرمــای بی چون وچــرای جامعــه مبــدل می گــردد. نظامی گــری در 
ــران وجــود داشــته و بعــد از انقــاب ســال 57 و به خصــوص  ــخ معــارص ای تاری
ــژاد رونــدش شــدت و حــدت بیشــری  بعــد از روی كار آمــدن دولــت احمدی ن
ــه  ــان قــرش انحصارگــری هســتند كــه خــود را مجهــز ب ــه خــود گرفــت. نظامی ب
تســلیحات نظامــی و اقتصــادی منــوده و بــا غصــب دســتاوردهای جامعــه خویــش 
را نیرومندتــر می ســازند. نظامی گــری بارزتریــن شــكل هژمونــی قــدرت ـ دولــت 
بــوده كــه خواهــان ازبین بــردن موجودیــت و هویــت جامعــه و به اســارت 

ــد.  ــش می باش درآوردن
همچنیــن دین)اســام سیاســی( را بــه خدمــت منافــع دولتــی درآورده انــد و بــا 
ســاختار والیت فقیــه از طریــق نهادهــای اطاع رســانی)كه آن را نیــز بــه انحصــار 
ــك و  ــال غیردموكراتی ــه اع ــر مرشوعیت بخشــی ب ــد(، ســعی ب خــود در آورده ان
ــار  ــد. انحص ــود می مناین ــی خ ــادی، آموزش ــی، اقتص ــای نظام ــتیز نهاده خلق س
تســلیحاتی را به دســت دولــت و ســپاه درآورده انــد. می خواهنــد جامعــه را 
ــت  ــردی جه ــن رویك ــد. چنی ــاح مناین ــد؛ خلع س ــی مناین ــم دفاع ــد مكانیس فاق
تشــدید اســتثار جامعــه و عــدم امــكان بــروز مقاومــت مردمــی صــورت 
می گیــرد؛ بــرای اداره منــودن جامعــه و تســلط بــر متامــی نهادهــای آن دســت بــه 
چنیــن اقداماتــی می زننــد. بــا اصطاحاتــی از قبیــل صلــح، آشــتی، حفظ امینیــت 
ملــی و پاســداری از اتحــاد و یك پارچگــی كشــور ســعی بــر از بیــن بــردن نیــروی 

جنگ تدافعی، عملی جامعه گرایانه  
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سال هاســت كــه جامعــه ی ایــران از اقتصــادی دولتــی كــه زاینــده ی »تــورم، نــرخ بیــكاری بــاال، رشــد اقتصــادی پاییــن، 
توزیــع نامناســب درآمــد و مانع تراشــی در مســیر اقتصــادی اجتاعــی، فقــر و عواقــب آن« اســت، رنــج می بــرد. فقــر 
اقتصــادی شــدید منجــر بــه انحرافــات اخاقــی و معضــات اجتاعــی ای می شــود كــه نیــروی تصمیم گیــری و دفاعــی 
جامعــه را بســیار كاهــش داده و ایــن مســئله باعــث افزایــش قــدرت و ســلطه ی حكومــت بــر جامعــه شــده اســت. 
فقــر اقتصــادی موجــب فقــر فرهنگــی و تزلــزل در بنیان هــای اخاقــی جامعــه و عــدم پیشــرد سیاســت در خدمــت 
ــی رشكــت در تصمیم گیری هــای اجتاعــی را  ــر توانای ــن قــرش فقی ــه و از ســوی خــود جامعــه می شــود. ای ــه جامع ب
نخواهــد داشــت. مصائــب چنیــن سیاســت هایی دامن گیــر متامــی افــراد جامعــه خواهــد گردیــد. پــس نبایــد از بانیــان 
دولتــی كــه اقتصــاد را چــون ابــزاری جهــت قدرت بخشــی بــه نظــام بــه كار مى گیرنــد انتظــار حــل مشــكات اقتصــادی 
را داشــت. دولت هــا برآننــد كــه نابســانی معنــوی، بی اعتــادی بــه خــود و نومیــدی از آینــده، بدبینــی و ناتوانــی در 
ارایــه ی چشــم اندازی ایمــن را بــه جامعــه نیــز انتقــال دهنــد. آن هــا سیاســتهای جنــگ  ویــژه را در حــوزه ی اقتصــاد 
در رسارس ایــران و باالخــص جامعــه ی كــورد بــه كار می گیرنــد. مــا از متایــات شــخصی كســانی كــه در مســند قــدرت 
قــرار گرفته انــد بحــث منی كنیــم. بحــث در ماهیــت ســاختار قدرتــی اســت كــه ایــن افــراد را بــر مســند قــدرت نشــانده 
اســت. قدرتــی كــه ســودجویی در ارسع وقــت را ارزش میشــارد و بــرای قــوام خویــش آن را بــه خــورد افــراد جامعــه 
ــه ی اقتصــادی و دیگــر عرصــه  ــی در زمین ــارات محل ــش حــق گرفــن اختی ــز می دهــد. جامعــه می خواهــد فرزاندن نی
ــاه  ــد؛ رسپن ــان و كار می خواهن ــس ن ــردم از لحــاظ اقتصــادی تحــت فشــار شــدید هســتند پ هــا را داشــته باشــد. م
ــری  ــروی ویران گ ــه نی ــدل ب ــان ها مب ــن انس ــد. ای ــری می كن ــازی  ویران گ ــا را وارد ب ــت آن ه ــا حكوم ــد. ام می خواهن
ــا تقاضاهــای خویــش جامعــه و طبیعــت را  ــروی مخــرب ب ــن نی ــه ســود اســت. ای ــی دســتیابی ب می شــوند كــه در پ
تحــت فشــار می گــذارد. دولــت جمهــوری اســامی حتــی بــه دیدگاه هــای اقتصــادی اســام نیــز پشــت كــرده اســت. در 
اســام رشــد اقتصــادی حــد و مرزهایــی را می شناســد و اقتصــاد پایبنــد بــه معیارهایــی اســت تــا جامعــه را فرونبلعــد. 
بــر طبــق ایــن معیارهــا رشــد اقتصــادی بایــد بــا رعایــت كرامــت انســانی و معنویــات و همچنیــن صیانــت از زایندگــی 
زمیــن و مســائل محیــط زیســت صــورت گیــرد. حتــی بهداشــت روانــی جامعــه از رشایــط گســرش اقتصــادی شــمرده 
ــض ســاخته  ــد بلكــه جامعــه ای مری ــت منی كن ــوارد را رعای ــن م ــا ای ــه تنه ــا اقتصــاد جمهــوری اســامی ن می شــود. ام
اســت كــه از درد بــه خــودش می پیچــد. ایــن بیاری هــای اجتاعــی ناشــی از فقــر اقتصــادی را نیــز تحــت نــام ملیــت 
ــاق  ــار اخ ــن معی ــتگویی مهم تری ــه راس ــم ك ــو می دانی ــد. از دیگرس ــانی می كن ــام الپوش ــمنان اس ــا دش ــارزه ب و مب
ــده  و وعیدهــای  ــد. وع ــه ی دروغ ان ــر پای ــه ب ــاخته و پرداخت ــی س ــران دولت های ــم در ای ــا دولت هــای حاك اســت. ام
فــراوان اقتصــادی به ویــژه در زمــان انتخابــات امــری رایــج شــده اســت.  ادعاهایــی كــه گرچــه در پوســرها و تبلیغــات 
ــئولین آن  ــوند. مس ــب می ش ــدن تكذی ــس از روی  كار آم ــا پ ــا رصاحت ــورد ام ــم می خ ــه چش ــی ب ــای انتخابات نامزده
ــم  ــد. می توانی ــا را ســلطان دروغ نامی ــوان آنه ــد كــه می ت ــه نفــس دارن ــاد ب ــه وعده هایشــان اعت ــدازه در خلــف ب ان
ــا  ــد. افــراد جامعــه نیــز حــق هیچ گونــه مخالفــت و ی ایــن را در رویكــرد دولت هــای پــس از انقــاب بــه وضــوح دی
حتــی انتقــاد و اظهــار نظــری را در رابطــه بــا ایــن سیاســت های اقتصــادی ندارنــد. در صــورت روی دادن چنیــن امــری 
انــگ ضعیــف بــودن حــس میهن دوســتی!! و یــا وابســتگی بــه ایــادی اســتكبار و یــا مخالــف نظــام ایــران را ـ كــه برابــر 
اســت بــا مخالفــت بــا خــدا و ارتــداد ـ بــه او می زننــد. بــرای مبــارزه بــا ایــن سیاســت ها بایســتی جامعــه در حــوزه ی 
اقتصــاد نیــز نهادهــای دفــاع مــرشوع را بــرای خنثی ســازی جنــگ  ویــژه ی دولــت بنــا نهــد. همیشــه خلــق كــورد از 
ــگ  ــرده و از خشــونت و جن ــش اســتفاده ك ــت حــل مشــكات اقتصــادی خوی ــز جه ــك و صلح آمی راه هــای دموكراتی
پرهیــز كــرده اســت. در ایــن زمینــه بارهــا و بارهــا صداقــت و حســن نیــت و عمــل خویــش را نیــز نشــان داده اســت. 
پــس بایســتی دولــت نیــز ابــزار نظامــی و جنــگ ویــژه و سیاســت های بیوقــدرت خویــش را كنــار نهــد. ایــن برخــورد 

هــم بــه نفــع جامعــه و هــم بــه نفــع دولــت خواهــد بــود.
ــور   ــف كش ــق مختل ــتان ها و مناط ــه اس ــات ب ــب امكان ــع نامناس ــران، توزی ــی در ای ــر بی عدالت ــر مظاه ــی از دیگ یك
می باشــد. بــه همیــن دلیــل در برخــی از اســتان ها و مناطــق كشــور بهره بــرداری مناســبی از امكانــات و مزیت هــای 
طبیعــی خــاص هــر اســتان بــه عمــل منی آیــد. موضــوع و مشــكل اساســی بســیاری از خانواده هــای كوردســتانی نبــود 

 .
ــل اساســی بحران هــای اقتصــادی ای  ــی از دالی ــه ی اقتصــاد، یك سیاســی شــدن مقول
اســت كــه اكنــون جامعــه ی ایــران بــا آن دســت و پنجــه نــرم می كنــد. بــه جــای اینكــه 
اقتصــاد در خدمــت بــه جامعــه بــه كار گرفتــه شــود، جهــت بــه تســلمیت درآوردن 
جامعــه كاربــرد می یابــد. چــه در حــوزه ی داخلــی و چــه در حــوزه ی خارجــی، 
اقتصــاد بــرای پیشــرد سیاســت های نادرســت جامعه ســتیز و دشــمن تراش حكومــت 
ــع  ــادی تاب ــزان زی ــه می ــران ب ــادی در ای ــات اقتص ــود. تصمی ــه می ش ــه کارگرفت ب
ــی  ــران ارتباط ــد. در ای ــامی می باش ــوری اس ــان جمه ــت حاك ــت های نادرس سیاس
تنگاتنــگ میــان ســاختار اقتصــادی و ســاختار سیاســی جمهــوری اســامی وجــود دارد. 
اجــازه ی مدیریــت اقتصــادی بــه جامعــه داده منی شــود و اقتصــاد در انحصــار كامــل 
ــی را  ــاد خودكفای ــی و اقتص ــه تعاون ــوان هیچ گون ــت. منی ت ــه اس ــرار گرفت ــت ق دول
یافــت كــه نهادهــای دولتــی در آن ریشــه ندوانــده باشــند. رهــاورد چنیــن سیســتمی 
ــی هــم  ــكاری اســت. تعاونی های ــر و بی ــه ی قیمت هــا و گســرش فق ــش بی روی افزای
كــه جهــت حــل مشــكات اقتصــادی مــردم و جلوگیــری از انحصــار اقتصــادی دولــت 
تشــكیل شــده اند راه بــه جایــی نرده انــد. زیــرا تعاونی هــا بــه علــت چنیــن رشایطــی 
ــوده و  ــی ب ــد كارای ــس فاق ــوند؛ پ ــت می ش ــادی دول ــت های اقتص ــه رو سیاس دنبال
ــد. یعنــی پیشــرددهنده ی سیاســت های  ــا حتــی عكــس دارن نقشــی نامحســوس و ی
اقتصــادی دولــت می شــوند كــه در اصــِل خویــش اقتصاد ســتیز می باشــند. آن هــا بــه 
مسئولیت شــان كــه هانــا اقتصــادی اجتاعــی اســت عمــل نكــرده و بــرای ادامــه ی 
ــوده و  ــروی من ــی پی ــادی دولت ــام اقتص ــد از نظ ــی، ناگزیرن ــن رشایط ــات در چنی حی
ــع  ــراد و جوام ــا اف ــر ب ــورد نابراب ــند. برخ ــدك كش ــی را ی ــی مردم ــم تعاون ــط اس فق
ایــران و عــدم ایجــاد رشایــط توســعه اقتصــادی بــرای همــه و مانع تراشــی بــه وضــوح 
ــای  ــع درآمده ــده ی نحــوه ی توزی ــی، تعیین كنن ــام سیاس ــل مشــاهده اســت. نظ قاب
ایــران اســت. شــعارهایی از قبیــل خصو صی ســازی و یــا ســهام عدالــت نیــز ظاهرشــان 
اقتصــادی ای کــه ظاهــری جــذاب و  اســت؛ سیاســت های  باطن شــان  برخــاف 
عامه پســند دارنــد و در ابتــدای امــر بــرای عمــوم مــردم خوشــایند می مناینــد، عمومــا 
در باطــن خــود پیامدهــای ناگــوار و نامطلــوب اقتصــادی دربــر داشــته اند.   نتایــج 
ــه آب  ــش را ب ــد خوی ــران بای ــردم ای ــیاری از م ــه بس ــیده ك ــی رس ــه جای ــوء آن ب س
ــی  ــه امنیت ــد. هیچ گون ــه كنن ــش را تهی ــب خوی ــان ش ــد ن ــا بتوانن ــد ت ــش بزنن و آت
نیــز بــرای فعــاالن اقتصــادی در جوامــع وجــود نــدارد و بــه بهانه هــای واهــی و یــا 
ــه  ــری مواج ــت های گریزناپذی ــا بن بس ــم ب ــاره منودی ــا اش ــی كــه بدان ه برنامه های

می گردنــد. 

اقتصاد
 اساسی ترین عرصه ی دموكراسی و

ـ سیاسی    جامعه ی اخالقی 
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ــواده را  ــد فضــای خان ــدون درآم ــكار و ب ــان بی ــردن از آن اســت. در بســیاری از خانه هــا جوان ــج ب ــد و رن ــع درآم منب
دچــار یــاس منــوده و بــه معضلــی اساســی مبــدل شــده اســت. ایــن امــر برخــاف الزامــات امنیــت ملــی و اقتصــادی 
اســت و نواحــی مختلــف كشــور را بــه خطــر  می انــدازد. یكــی از راه هــای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد حــذف متركزگرایــی 
ــق  ــب مناط ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــادی  می باش ــای اقتص ــم گیری ه ــردن تصمی ــز ك ــادی و غیرمتمرك ــای اقتص در فعالیت ه
مختلــف بــر اســاس تنــوع امكانــات و فعالیت هــا از مزیت هــای کافــی برخــوردار خواهنــد شــد و ایــن امــر موجــب 
پیشــرد اقتصــاد بــه معنــای واقعــی آن و در جهــت خدمــت بــه جامعــه و نــه در خدمــت بــه دولــت می شــود. البتــه 
موفقیــت در ایــن امــر بــه راحتــی میــر نیســت. بــه منظــور جلوگیــری از تــداوم نظــام رانت  گــرای دولتــی در ایــران، 
ــی و  ــادی جمع ــای اقتص ــه فعالیته ــی ب ــر اصالت بخش ــه ب ــا تكی ــی ب ــادی اجتاع ــاركتی و اقتص ــام مش ــر نظ ــه ب تكی
ــر اســاس ســودبری  ــران ب ــه ای در ای ــد. نظــام رسمای ــت شــود رضوری  می منای ــردم مدیری ــه از ســوی م ــی ك رشكت های
ــذا بایســتی  و نــه برپایــه ی عدالــت، می چرخــد. پــس منی تــوان از آن انتظــار حــل بحران هــای اقتصــادی را داشــت؛ ل
نهادهــای جامعــه ی مدنــی و اتحادیه هــای اقتصــادی متناســب بــا جامعــه و البتــه مســتقل از دولــت بــه ایفــای نقــش 
ــا بازگشــت اقتصــاد بــه صاحبــان اصلــی آن یعنــی جامعــه می تــوان ایــن مشــكات را حــل  خویــش بپردازنــد. تنهــا ب
منــود و اقتصــاد قــادر خواهــد بــود مســیر اصلــی خویــش را بپیایــد. در واقــع وجــود یــك سیســتم اجتاعــی دموكراتیك 
متضمــن توســعه ی اقتصــادی و همخــوان بــا آن خواهــد بــود. رشط الزم تــداوم اقتصــاد در مســیر اصلــی اش كــه هانــا 

بــرآوردن نیازهــای مــادی جامعــه اســت، ایجــاد و تــداوم ایــن مهــم اســت.
در اقتصــاد راســتین ســودبری و ســودآوری مطــرح نیســت؛ مــورد اساســی تولیــد كاال بــا هــدف اســتفاده از آن جهــت 
ــا  ــع نیازهــای اساســی جامعــه می باشــد. ام برطــرف منــودن نیازهــای جامعــه اســت. در اقتصــاد راســتین، هــدف رف
ــودآوری و  ــدف س ــا ه ــا ب ــا قیمت ه ــازی ب ــت. ب ــانده اس ــاب كش ــه منج ــاد را ب ــوزه ی اقتص ــوداگری ح ــارت و س تج
ــی،  ــن فعالیت های ــك زده اســت. پــس چنی ــه فل ــودن دســرنج و دســتاوردهای جامعــه در جمهــوری اســامی رس ب رب
اقتصــاد محســوب منی شــوند. بیــكاری بــه طــور بهمن آســا رشــد می كنــد و سیاســت های اقتصــادی دولــت كــه 
ــد  ــی صــورت می گیرن ــن مختلف ــه و تحــت عناوی ــودن جامع ــی اراده من ــت ب ــداف سیاســی خــاص جه ــا اه ــی ب همگ
كمــر جامعــه را خــم می كنــد. رسمایــه و سیســتم اقتصــادی دولــت، جامعــه را بــه تباهــی كشــانده و افــراد جامعــه را 
ــز  ــر نی ــن ام ــد. ای ــه می منای ــط روزان ــی در رواب ــرار دادن فرصت طلب ــا ق ــه فعالیت هــای ســودجویانه و مبن تشــویق ب
حــس مســئولیت پذیری انســان ها را در برابــر جامعــه فرومی كاهــد و فردپرســتی را ارتقــا می بخشــد. انگیــزه ی متلــك 
و ســودجویی و حــرص كســب پــول، آن هــم بیشــرین مقــدار پــول بــه هــر قیمتــی كــه شــده، را بــه جامعــه تزریــق 
منوده انــد. ایــن معیــاری بــرای بهــر بــودن در میــدان مســابقه ای اســت كــه هركــس می خواهــد بــرای زنــده مانــدن 
از دیگــری جلــو بزنــد. ایــن امــر بــه شــكل اتوپیــای همــه ی افــراد جامعــه یعنــی هــم افــراد فرادســت و هــم افــراد 
فرودســت درآمــده اســت. در بســیاری از افــراد از دانشــجو، مهنــدس و دكــر گرفتــه تــا قاربــاز، فاحشــه و دزد و ... 
ایــن حــرص وجــود دارد. دوری گزیــدن از چنیــن برداشــتی از اقتصــاد چیــزی اســت كــه بایســتی بــه جامعــه آموختــه 
شــود. بایــد بیاموزنــد كــه نیروهــای خویــش را نــه بــرای تبــاه كــردن خویــش و بربــاد دادن جامعــه و محیــط زیســت 
بلكــه بــرای ســاخن جامعــه ای بهــر بــه كار بــرد. ایــن نیــز نیــاز بــه سیســتمی آموزشــی دارد جهــت از میــان برداشــن 
تخریبــات چنیــن ذهنیتــی كــه بــه جامعــه تزریــق كرده انــد. حــرص و آز افسارگســیخته بــه متلــك و پــول، مرتبــط بــه 
ســود و رسمایــه اســت نــه اقتصــاد. در سیســتم اقتصــادی ســودمحوری كــه حكومــت ایــران بنــا نهــاده بایســتی از آب 
كــره بگیــری تــا شــاید، آن وقــت بتوانــی گلیمــت را از آب بیــرون بكشــی. تعقیــب آرام ناپذیــر ســود آدمــی را بــه برهــوت 
ــه  ــوان جامع ــر منی ت ــی را دیگ ــن ویروس ــه چنی ــته ب ــه  ی آلوده گش ــد. جامع ــاب می كن ــادی پرت ــی و بی اعت بی اخاق
نامیــد پــس چگونــه می تــوان از آن انتظــار ایســتادگی در مقابــل ایــن سیاســت ها و پیشــرد اقتصــاد واقعــی را داشــت. 
فعالیــت بــرای كســب ســود هیــچ پیونــدی بــا رفــع نیازهــای بنیادیــن و اساســی جامعــه نخواهــد داشــت؛ بلكــه تیشــه 
ــردی از  ــن رویك ــول چنی ــد. قب ــت می منای ــادی دول ــت دســت سیاســت های اقتص ــه زده و آن را آل ــه ریشــه ی جامع ب
ــه ی  ــان رسمای ســوی جامعــه ســبب گرســنگی و فقــر می شــود و ســبب خرســندی دولــت جمهــوری اســامی و صاحب
وابســته بــه آن. ایــن بحران هــا تنهــا و تنهــا جیــب دولــت و ایادیــش را كــه بــا پــارو پــول جمــع می كننــد پــر می كنــد. 

ــرای اقتصــاد ســودمحور داشــته اســت؛ پــس همیشــه در  ــده ب ــات جامعــه حالتــی بازدارن امــا از طــرف دیگــر معنوی
نــردی مــداوم بــا همدیگــر بــه رس برده انــد. معنویــات جامعــه اجــازه ی پیــروزی كامــل بــه چنیــن سیاســت هایی نــداده 

اســت.
ــق  ــان اســت بایســتی از طری ــه گریب ــا آن دســت ب ــران ب ــه ی ای ــون جامع ــه اكن ــرای حــل معضــات اقتصــادی ای ك ب
ریشــه یابی مشــكل بــا آن بــه مبــارزه برخاســت. ایــن مشــكل بایــد از ریشــه خشــك شــود و پیامــد تحلیــات ســطحی 
ایــن موضــوع، ناكارآمــدی در ســطح عمــل و شكســت در عملكــرد را بــه همــراه خواهــد داشــت. مثــا اگــر مقــداری 
از درآمــد حاصلــه از نفــت را كــه صاحــب واقعــی آن جامعــه اســت، در زمینــه ی كشــاورزی در مناطــق مختلــف ایــران 
ــد  ــه كن خواه ــكاری ریش ــر و بی ــام فق ــه ن ــكلی ب ــود، مش ــذاری ش ــند رسمایه گ ــز می باش ــز نی ــیار حاصلخی ــه بس ك
شــد. امــا ایــن مســئله بــا خواســت آن هــا در تضــاد می باشــد. چــون ایــن امــر موجودیــت منافــع نامــرشوع آن هــا را 
تهدیــد خواهــد كــرد. مســائلی كــه بــه آن اشــاره منــودم، پیامــد سیاســت های روزانــه و موقــت رژیــم و یــا مختــص بــه 
ایــن دولــت و یــا آن دولــت و یــا ایــن برنامــه ی اقتصــادی و آن برنامــه ی اقتصــادی نیســت، بلكــه ریشــه در ســاختار 
ــا سیاســت های بیوقــدرت و نظــام ســودمحور،  حكومــت دارد. بســیار آشــكار اســت كــه در صــورت عــدم برخــورد ب
ــا بیــكاری و فقــر كشــنده ای كــه رشیان هــای حیاتــی اش را می خشــكاند،  نخواهــد نداشــت.  ــارای مبــارزه ب جامعــه ی
اقتصــادی كــه در چنــگ افــراد و یــا دولــت گرفتــار آمــده، پیونــدی بــا اقتصــاد نــدارد. اقتصــاد را بایــد بــا دموكراســی 
درهــم آمیخــت. بایــد دموكراســی را بــه حــوزه ی اقتصــادی تعمیــم داد. تنهــا جامعــه ی اخاقــی و سیاســی می توانــد 
یــك حــوزه ی اقتصــادی دموكراتیــك را پایه ریــزی و اجــرا كنــد. اقتصــاد راســتین و دموكراســی ماننــد گوشــت و اســتخوان 
بــه هــم پیونــد خورده انــد و بــدون هــر یــك از آنهــا، حــوزه ی دیگــر ناشــدنی می منایــد. اقتصــاد راســتین و در پیــش 
گرفــن آن از ســوی جامعــه را می تــوان عكس العملــی دموكراتیــك و درخــور جامعــه نــام نهــاد. پــس تنهــا در جامعــه ای 
دموكراتیــك، می تــوان شــاهد اقتصــاد راســتین باشــیم. در اقتصــاد واقعــی تضــاد فاحــش طبقاتــی و لطمــه بــه محیــط 
زیســت وجــود نــدارد. چــون جامعــه بــرای رفــع نیازهــای خویــش بــه امــور اقتصــادی می پــردازد. اگــر هــم تجارتــی 
صــورت گیــرد مبنایــش ســودبری نخواهــد بــود بلكــه رفــع نیازهــا بــه بهریــن روش كــه هــر دو طــرف از آن اســتفاده ی 
بهینــه مناینــد، می باشــد. می تــوان بــاری دیگــر روابــط شــهر و روســتا را ســازگار منــود. ایــن مناســبات اكنــون بــه زیــان 
جامعــه ی روســتایی كــه متكــی بــر كشــاورزی اســت، رشــد می یابــد. ایــن روابــط منجــر بــه نابــودی جامعــه ی روســتایی 
می شــود كــه كاهــش آمــار كشــاورزی و شــاغان در امــر زراعــت و ســاكنان روســتا دلیلــی اســت بــر ایــن مدعــا. ایــن 
رویــه بــه نفــع دولــت می باشــد. چــون از یــك ســو اقتصــاد متكــی بــه دولــت، كشــاورزی را از بیــن بــرده و از ســوی 
دیگــر جمعیــت روســتایی را بــه مهاجــرت بــه شــهر كــه مركــز سیاســت های دولــت می باشــد وادار می كنــد. منطــق 
تولیــد و مبادلــه ی ســودمحور،  هیــچ معیــار اخاقــی را جهــت پایبندســازی صنعــت، تعییــن نكــرده اســت. اگــر دولــت 
جمهــوری اســامی كمك هایــی مالــی در زمینــه ی كشــاورزی و یــا دیگــر بخش هــا انجــام دهــد نیــز آن  را بــه صــورت 
مالیــات و یــا ترفندهــای وارداتــی و صادراتــی خویــش و بــازی بــا قیمت هــا، بــه شــكلی نامحســوس از جامعــه خواهــد 
ربــود. هرگونــه  صنعتــی كــردن و شــهری كــردن بــا افزایــش اســتفاده از انــرژی مــرادف اســت. انــرژی ای كــه هــم بــه 
طــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم در عرصــه ی تولیــد جــای انــرژی و نیــروی کار انســانی را میگیــرد و ســبب بیــكاری 
ــط زیســت را به همــراه خواهــد  ــر رضوری را وســعت می دهــد و آلودگــی محی ــره ی مــرف غی می شــود؛ و هــم دای
داشــت. بــا چنیــن نگرشــی آلودگــی آب، هــوا و خــاك از ســوی كارخانه هــای وابســته بــه اقتصــاد ســودمحور كــه تنهــا 
بــه قصــد كســب ســود بیشــر برپــا شــده اند امــری معمــول خواهــد بــود. رسمایــه داران بــه تولیــد خــوراك، پوشــاك، 
مســكن و وســایل آسایشــی كــه جامعــه بــرای بقــای خویــش بــدان نیــاز دارد محــدود منی ماننــد و بیشــر بــه کاالیــی 
ــه  ــه شــدن خــوراك ب ــه روان ــاز ب ــد و رشط ســبب نی ــی شــدن بی قی ــن صنعت ــد. همچنی ــز میپردازن ــه چی ســاخن هم
شــهرها بــرای تأمیــن غــذای جمعیــت رسســام آور شــهر اســت. امــری كــه ســبب تهــی شــدن خــاك از خوراك مایه هایــش 
ــای  ــه معن ــرگ زمین هــای كشــاورزی ب ــد. م ــی اش را ســلب می كنن ــوت منــوده و زایندگ ــر و فرت ــن را پی می شــود. زمی
هجــوم بــه مراتــع، چمن زارهــا و جنگل هــا خواهــد شــد. مــرگ زمیــن، مــرگ كشــاورز و روســتا اســت و ســبب هجــوم 
ــه فضــای ناامــن شــهر می شــود. افــرادی كــه راهــی شــهر می شــوند بیشــر در بخــش خدماتــی مشــغول  جمعیــت ب



ن 
روا

سی
د 

هی
ت ش

اال
مق

ه 
وع

جم
م

61

ن 
روا

سی
د 

هی
ت ش

اال
مق

ه 
وع

جم
م

60

بــه اشــتغال می شــوند یــا اگــر در دیگــر بخش هــا مشــغول بــه  كار شــوند درآمــد ثابتــی خواهنــد داشــت و ایــن قــرش 
ــز اقتصــادی  ــازات ناچی ــز در ازای امتی ــود نی ــن كمب ــرای جــران ای ــورم هســتند. ب ــل ت آســیب پذیرترین قــرش در مقاب
ــه  ــه بســیج و نهادهــای وابســته ب ــی اســت از جمل در نهادهــای دولتــی كــه در خدمــت سیاســت های رسكــوب دولت
ــرار  ــوری اســامی ق ــت جمه ــرل دول ــوذ و كن ــا تحــت ســیطره، نف ــه ی شــهری كام ــد. جامع ــات جــای می گیرن اطاع
می گیــرد. بدین گونــه رضبــه ی مهلكــی بــر اراده ی جامعــه زده می شــود. شــهرها رشــدی غول آســا پیــدا كــرده و مركــز 
معضــات اجتاعــی، بیگانــه گشــن بــا جامعــه، فرصت طلبــی و فردگرایــی می شــود. البتــه فــردی كــه نــه در خدمــت 
خــود بلكــه در خدمــت نظــام حاكــم ایــران خواهــد بــود. بایســتی روابطــی جایگزیــن را جســتجو کــرد كــه در آنهــا 

ســودگرایی موجــود را کــه تــا ســطح نابــودی همدیگــر پیــش میــرود، بــه کنــاری نهیــم.
ــد:  ــن می گوی ــورد چنی ــن م ــد و در ای ــاع میدان ــو ـ اجت ــاد اك ــت را اقتص ــن وضعی ــی از ای ــه راه رهای ــو یگان ــر آپ ره
ــد.  ــه اقتضــای رشایــط، می تواننــد خــود را همچــون یــك واحــد اقتصــادی ســازماندهی مناین »هــزاران اكــوـ جامعــه ب
یكــی از مســائلی كــه مدت هاســت فوریــت یافتــه ایــن اســت كــه در زراعــت بــا مدنظــر قــرار دادن اصــل اكــوـ صنعــت، 
ــی  ــی مجــزا تقســیم شــده و ویژگ ــه تّكه های ــه توســط خانواده هــا ب ــه شــود ك ــی پرداخت ــه بازســاماندهی زمین های ب
ــادی در  ــول اقتص ــی ترین اص ــی از اساس ــت، یك ــات در زراع ــوـ اجتاع ــكیل اك ــد. تش ــت داده ان ــودن را از دس واحد ب
مدرنیتــه ی دموكراتیــك می باشــد. در ارتبــاط بــا همیــن مســئله،  نگرش هــای قائــل بــه مزرعــه داری كــه از دوران رسف 
ــد. اكــوـ اجتاعاتــی كــه از طریــق تشــكیل واحدهــای  ــد، رونــق خویــش را از دســت داده ان و بردگــی باقــی مانده ان
زراعتــی در مقیاســی اكولوژیــك تحقــق خواهنــد یافــت، بنیــان مدرنیتــه ی روســتا نیــز می باشــند. یعنــی روســتا و یــا 
ــد  ــك،  می توان ــاس اكولوژی ــادی در مقی ــای اقتص ــورت واحده ــاع و به ص ــوـ اجت ــك اك ــه ی ی ــدرن به منزل ــتای م روس
دوبــاره هســتی یابــد. در شــهرها نیــز اكــو ـ اجتاعــات مشــابهی قابــل شــكل گیری اند. در برنامه ریــزی شــهری 
ــودن عــدم  ــد الزامی ب ــك بخــش از كلیــت عمومــی ســامان دهی می شــود. هانن ــه ی ی اكولوژی محــور، اقتصــاد به مثاب
وجــود بروكراســی ای كــه شــهر را ببلعــد، اقتصــادی كــه شــهر را ببلعــد نیــز نبایســتی وجــود داشــته باشــد. فعالیت هــای 
اقتصــادی متناســب بــا رسشــت هــر شــهر، به صــورت واحدهایــی بــا حجــم بهینــه]=Optimal[ ســازماندهی می گــردد 
كــه نــه در راســتای ســود آوری بلكــه در جهــت برطرف ســازی بیــكاری و محرومیــت خلــِق شــهر هدفمنــد می باشــند. 

می تــوان جمعیــت را بــه تناســب ســاختار و قابلیتشــان بــر ایــن واحدهــا توزیــع منــود.«
پــس بــرای دســت یابی بــه ایــن مهــم، بایــد اقتصــاد را ازآن جامعــه منــود. نبایــد یكــی قربانــی دیگــری گــردد. یكــی 
بــرای ســود دیگــری كار كنــد. بســیاری از افــراد قربانــی بیــكاری شــوند تــا فــردی كار و منبــع درآمــدی بیابــد. اقتصــادی 
ــد  ــه می توان ــی ك ــرو و توان ــوان می بخشــد؛ نی ــرو و ت ــه را نی ــه جامع ــاع، اقتصــادی هســتی بخش اســت ك ــو ـ  اجت اك
سیاســت های جامعه كــش دولــت در زمینــه ی اقتصــاد را درهــم شــكند و بــه نیروهــای دموكراتیــك موجــود در جامعــه 
ــودن  ــروم من ــق مح ــه آن، ح ــته ب ــراد وابس ــا اف ــت و ی ــس دول ــاند. پ ــاری رس ــه ای آزاد ی ــاخت جامع ــتای برس در راس
جامعــه از ایــن موضــوع هســتی بخش را نخواهنــد داشــت. جامعــه نیــز حــق قبــول چنیــن وضعــی را نخواهــد داشــت. 
قبــول چنیــن امــری از ســوی جامعــه بــه معنــای خودكشــی خواهــد بــود. پــس بایــد چــه در زمینــه ی كشــاورزی و چــه 
صنعتــی در ســطح محــدود یــا كان نهادهــای خودكفایــی تشــكیل شــود. در چنیــن سیســتمی اصــول اقتصــادی راســتین 
حــرف اول را در نهادهــای اقتصــادی خواهــد زد. نــه مالكیــت فــردی و نــه مالكیــت دولتــی، جایــی در اقتصــاد اكــو ـ 
اجتــاع ندارنــد و در تضــاد بــا آن خواهنــد بــود. مالكیــت دولتــی و فــردی بــه ایجــاد فاصلــه ی طبقاتــی فاحــش منجــر 
خواهــد شــد. سیســتمی كــه در آن فــردی بــر اثــر فقــر از گرســنگی جــان می بــازد و یــا اقــدام بــه خودكشــی كــرده و 
ــه جیــب می زنــد  ــادآورده ب ــه پــول ب ــد و روزان ــه زندگــی می كن ــه فحشــا كشــیده می شــود و دیگــری فرعون گون ــا ب ی
ــت  ــت مالكی ــز تح ــا نی ــا و تعاونی ه ــاع رشكت ه ــو ـ اجت ــاد اك ــت. در اقتص ــی اس ــانی و ناپذیرفتن ــتمی ضدانس سیس
ــا نیســت كــه  ــن معن ــه ای ــه اقتصــاد اكــو ـ اجتــاع ب ــد. البت ــد كــه در آنجــا مشــغول به كارن مشــرك كســانی درمی آین
اقتصــاد دولتــی بــه كلــی از بیــن خواهــد رفــت. فقــط تعادلــی در میــان آن هــا بــه وجــود خواهــد آمــد. امــا دولــت 
ــه منظــور  ــش خواهــد شــد. ب ــدرت خوی ــك و دوری از سیاســت های بیوق ــروی از معیارهــای اكولوژی ــه پی موظــف ب
ــه  ــارات بی ضابط ــت اوالً از انحص ــاد الزم اس ــت در اقتص ــار دول ــاخن رفت ــد س ــژه قاعده من ــه وی ــا ب ــع انحصار ه رف

دولتــی جلوگیــری شــود و ثانیــاً بــا بسرســازی الزم زمینــه فعالیــت نهادهــای اقتصــادی جامعــه فراهــم گــردد. 
ــی و  ــورت جمع ــه ص ــت ب ــا الزم اس ــه تصمیم گیری ه ــت ك ــن اس ــردی ای ــئله راه ــن مس ــم در ای ــه ی مه نكت
ــی  ــن امــر خــود زمینه ســاز اجرای ــل نقــد اتخــاذ شــوند و همی ــا ماحظــه همــه ی نظــرات و در فضــای قاب ب
منــودن ایــن تصمیــات خواهــد بــود؛ وگرنــه بدیهــی اســت کــه نظراتــی كــه زمینــه پذیــرش عمومــی نداشــته 
ــد  ــر منای ــش را جامعه پذی ــد خوی ــا بدین ســان می توان ــی تنه ــود. اقتصــاد دولت ــد ب ــل اجــرا نخواهن باشــند قاب
در غیــر این صــورت محكــوم بــه نابــودی خواهــد شــد. مالكیــت حتــی اگــر گروهــی هــم باشــد ـ بــه عنــوان 
مثــال در یــك رشكــت ـ بایســتی مالكیتــی اجتاع محــور باشــد. ایــن واحدهــا می  تواننــد از صنعــت و فنــاوری 
بــه شــكل مطلــوب كــه در تضــاد بــا معیارهــای اقتصــاد اكــو ـ اجتــاع نباشــد اســتفاده مناینــد. بدین صــورت 
می تواننــد نتایــج مخــرب صنعت گرایــی و فنــاوری را كــه از ســوی دولــت در خدمــت منافــع قــدرت و جهــت 
ــه ی  ــه جامع ــت ب ــاوری در خدم ــت و فن ــتی صنع ــد. بایس ــد مناین ــود، ناكارآم ــتفاده می ش ــروزی اس جنگ اف
اخاقــی و سیاســی بــه كار گرفتــه شــود. فنــاوری كــه هــدف اصلــی آن خدمــت بــه جامعــه بــوده و توســط 
دولــت و بــرای تســلط بــر جامعــه ربــوده شــده را می تــوان بــه صاحبــان اصلــی آن بازگردانــد. بدین صــورت 
ــه  ــا ب ــوان كشــاورزی را پیشــرد داد ام ــاد. می ت ــا نه ــك را بن ــای زندگــی ای آزاد و دموكراتی ــوان ســنگ بن می ت
ــت  ــه دول ــن كار ب ــا ای ــراد جامعــه ب ــط زیســت نداشــته باشــد. اف ــرای محی ــان آوری ب ــج زی ــه نتای ــی ک صورت
ــه  ــد. بدین گون ــا را بچاپ ــادی آن ه ــوالت اقتص ــا و محص ــه فرآورده ه ــد ك ــازه منی دهن ــامی اج ــوری اس جمه
ــد  ــتفاده از آن را نخواه ــازه ی سوءاس ــت اج ــه دول ــد و ب ــد ش ــود خواه ــج خ ــك كار و رن ــود مال ــه خ جامع
داد. در چنیــن سیســتمی، چــون خــارج از حــوزه ی اقتصــادی ســودمحور دولــت اســت، ســودمحوری وجــود 
نخواهــد داشــت. كســی نیــز منی توانــد بحــث از ســودجویی كنــد؛ مگــر آنکــه آن شــخص وابســته بــه دولــت 
ــی  ــد دســتش را از اقتصــاد دولت ــد. جامعــه بای ــت عمــل کن باشــد و در راســتای سیاســت های اقتصــادی دول
بشــوید تــا بتوانــد دولــت را كوچــك كنــد. بــا در پیــش  گرفــن چنیــن رویــه ای و پیرشفــت دادن اقتصــاد اكــو ـ 
اجتــاع، مســائل در مســیر حــل قــرار خواهنــد گرفــت. همچنــان می تــوان از فنــاوری ســامل جهــت كاهــش 
تخریب هــای صنعتــی اســتفاده منــود. می تــوان بــا آمــوزش دامپــروری بــه دامــدار مانــع از تخریــب مراتــع و 
جنگل هــا شــد. بدین گونــه و بــا رعایــت ایــن معیارهــا معضــات اجتاعــی از قبیــل گرســنگی، فقــر و بیــكاری 
ــه  ــرداری ای ك ــد. بهره ب ــادن ش ــت از مع ــه ی دول ــرداری بی روی ــع از بهره ب ــوان مان ــد. می ت ــد ش ــل خواهن ح
ــق را  ــن مناط ــت ای ــط زیس ــا محی ــته و تنه ــق نداش ــاكن در آن مناط ــع س ــرای جوام ــده ای ب ــه فای هیچ گون
ــا شــكل بعضــی  ــه از آن ه ــرداری بی روی ــادن و بهره ب ــراوان مع ــتان شــار ف ــا در كوردس ــد. مث ــود می كن ناب
از مناطــق را تغییــر داده و تاثیرهــای مخربــی بــر محیــط زیســت ایــن مناطــق داشــته اســت. آنهــا بــه فكــر 
ایــن نیســتند كــه انســان چــه چیزهایــی می توانــد از طبیعــت بــرای بــرآوردن نیــاز خویــش بگیــرد. ایــن اصــل 
ــرار  ــر ق ــت مدنظ ــوان طبیع ــا ت ــوند و در آن ه ــل می ش ــت تحمی ــر طبیع ــا ب ــت. تقاضاه ــده اس فراموش ش
ــا  ــد. اینه ــی كنن ــق زندگ ــن مناط ــد در ای ــر منی توانن ــاورزان، دیگ ــا و كش ــه دامداره ــه ای ك ــد. به گون منی گیرن
ــه  ــه در خدمــت ب ــران منی شــود بلك ــه ی خلق هــای ای ــا هزین ــه تنه ــد آن ن ــه درآم ــی  هســتند ك فعالیت های
جنگ افــروزی نظــام قــرار مــی گیرنــد و در نتیجــه دودش تنهــا بــه چشــم جامعــه خواهــد رفــت. تحریمهــای 
اقتصــادی ناشــی از ایــن جنــگ افروزیهــا نیــز تنهــا بــر پیکــره جامعــه رضبــه میزنــد. بــا ایــن تحریم هــا كك 
كاخ نشــین ها هــم منی گــزد. پــس بــرای داشــن اقتصــادی ســامل و در خدمــت جامعــه بایســتی بــه مبــارزه ای 

ــم. ــی منایی ــی و سیاس ــك، اخاق ــه را آزاد، دموكراتی ــوان جامع ــورت می ت ــت زد. بدین ص ــه دس همه جانب
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بــا تشــکیل نظــام سلســله مراتب)هیرارشــی(، حاکــان بــا اعــال قوانیــن 

ــق آن  ــه از طری ــد ک ــازوکاری روی آوردن ــاد س ــه ایج ــازات ب ــرل و مج کن

انســان ها و بافت هــای اجتاعــی را ملــزم بــه فرمانــری از قواعــد و 

قوانیــن ســاختند؛ قواعــد و قوانینــی کــه خودشــان آن هــا را ســاخته 

ــش  ــه آت ــدام، نوشــیدن جــام زهــر، ب ــن مجازات هــا شــامل اع ــد. ای بودن

اکــرث  می شــد.  شــکنجه  و  زندانی شــدن  بعدهــا  و  شــدن،  كشــیده 

مجازات هــا را نیــز در مــا عــام و در جلــوی چشــان افــراد جامعــه 

ــازات  ــز مج ــن نی ــن قوانی ــل از ای ــدون شــک قب ــد. ب ــرا درمی آورن ــه اج ب

و جــرم وجــود داشــت امــا ارزش هــا و معیارهــای جامعــه آن را تعریــف 

می منــود. امــا امــروزه، دولــت و قــدرت جــرم را تعریــف كــرده و در 

ــدرت و  ــرش ق ــق نگ ــد. طب ــرا می منای ــه آن را اج ــب جامع ــتای تادی راس

ســلطه، مــواردی کــه بــه گونــه ای بــه موازیــن دولــت تجــاوز كنــد جــرم 

ــدرت و  ــزاری اســت در دســت ق ــی، اب ــازات دولت ــناخته می شــود. مج ش

ســلطه بــرای ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت در میــان جامعــه و متامــی 

ــات آزاد انســان را  نیروهــای ســلطه  ناپذیر. در اعــال مجــازات، حــق حی

نفــی می ســازند یــا جــان او را می گیرنــد تــا بــه گفتــه ی خودشــان مشــکل 

جامعــه حــل گــردد؛ حــال آنکــه متامــی ایــن اقدامــات در راســتای حفــظ 

ــا حفــظ جامعــه  موجودیــت قــدرت و دولــت اســت و هیــچ رابطــه ای ب

نــدارد. قدرت هــا، بــه نــام جوامــع، زندگــی آزاد انســان ها را قربانــی 

حفــظ منافــع خویــش می مناینــد. دولــت، گویــا بــه نیابــت از افــراد 

ــازات  ــه و او را مج ــام گرفت ــرم انتق ــرد مج ــه، از ف ــده و جامع خران دی

می منایــد. امــا در اصــل، تحــت ایــن عناویــن انتقــام خویــش را از افــراد مبــارز و آزاد جامعــه می گیــرد کــه زیــر یــوغ 

قــدرت و دولــت منی رونــد. 

جمهــوری اســامی، کشــوری اســت کــه تاکنــون بــه جــای حــل مشــکات و احــرام بــه عقایــد، در فکــر حــذف آن هــا 

برآمــده اســت. هرچنــد کــه در مقاطعــی بحــث از تغییراتــی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه، امــا در عرصــه ی عمل شــاهد 

تغییــر نبوده ایــم و یــا ایــن تغییــر حرکتــی بســیار کُنــد و نامحســوس داشــته اســت. بــه همیــن دلیــل ایــران یکــی از 

کشــورهایی اســت کــه آمــار بیشــرین زندانیــان سیاســی را داراســت. در ایــران در صــد ســال اخیــر، دربــاره ی زندانــی 

سیاســی تعریــف جامعــی در دســت نیســت؛ تنهــا در اصــل 168 قانــون اساســی جمهــوری اســامی گفتــه شــده کــه 

»رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور هیــات منصفــه در محاکــم دادگســری صــورت 

می گیــرد. نحــوه ی انتخــاب، رشایــط و اختیــارات هیــات منصفــه و تعریــف جــرم سیاســی را قانــون بــر اســاس موازیــن 

اســامی معیــن می کنــد«. جــرم سیاســی، وارد قانــون اساســی شــده امــا تعریــف مشــخصی از آن ارائــه نگشــته اســت. 

مســئوالن جمهــوری اســامی از آغــاز تاکنــون، وجــود زندانیــان سیاســی و عقیدتــی را در زندان هــای جمهــوری اســامی 

ــه امنیــت ملــی  ــد. جــرم علی ــر هــم زدن امنیــت ملــی منوده ان ــه ب ــن افــراد اقــدام ب ــد کــه ای ــکار کــرده و می گوین ان

نیــز هــر عملــی را کــه بــه چارچــوب قانــون اساســی، منافــع ملــی، اصــول و اهــداف مســئولین بــاالی حکومتــی رضبــه 

بزنــد، شــامل می شــود. ایــن قانــون در کل بــا منافــع ملت هــا و جوامــع ایــران هیــچ مطابقتــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل 

نیــز حقــوق و قوانیــن زندانیــان سیاســی وجــود نــدارد. تعریــف زندانــی امنیتــی نیــز بــا اســام قدرت مــدار درآمیختــه 

شــده و تحــت عناوینــی همچــون مفســد فــی االرض، محــارب، منافــق و مرتــد از آن هــا نــام می برنــد. بــا ایــن عناویــن 

مبارزیــن سیاســی را بــه چوبــه ی دار می ســپارند.

ــه خشــونت آمیزترین شــكل  ــی، شــكنجه را در متامــی مراحــل دادرســی ب ــی قضای ــی، ســپاهی و حت ــوران اطاعات مأم

ــی در اداره ی  ــتگاه ها حت ــا در بازداش ــه تنه ــن كار ن ــد. ای ــه كار می برن ــراف ب ــن اع ــرای گرف ــان ب ــر مته آن در براب

زندان هــا و بــا دســتور مســتقیم قاضــی اعــال می شــود. مأمــوران قضایــی و شــکنجه گران، حتــی از كشــن زندانیــان 

خــود واهمــه ای ندارنــد؛ گرچــه مرتكــب قتــل می شــوند امــا چــون در فراینــد قضایــی پرونــده ای شــكل منی گیــرد، قتــل 

ــد.  ــداد می مناین ــرد قلم ــوی ف ــدر از س ــواد مخ ــه ی م ــا مــرف بی روی ــی و ی ــی، مریض ــه خودكش ــدام ب ــی را اق زندان

ــرار  ــی ق ــدای انقــاب مــورد شــكنجه فیزیكــی و آزار روحــی ـ  روان ــان سیاســی از هــان ابت ــژه زندانی ــان به وی زندانی

گرفتنــد. زیــرا از دیــد قدرت مــداران پذیرفتنــی نبــود کــه شــخصی یــا جامعــه ای در برابــر قــدرت الوهــی آن هــا بایســتد. 

مجازات هــا چــه در مــا عــام و چــه در شــكنجه گاه های مخفــی، از طریــق مأمــوران شــكنجه گر آموزش دیــده اعــال 

می گردنــد. هــدف نهایــی آن هــا، دست برداشــن زندانــی از اعتقــاد خویــش و انجــام توبــه و ندامــت بــرای بازگشــت 

بــه نظــام جمهــوری اســامی و قبــول قــدرت همچــون تقدیــری تغییرناپذیــر اســت. مســئوالن نظــام بــه قــول خودشــان 

ــرای ایجــاد  ــز ب ــد. اعــدام و اجــرای مجــازات در مــا عــام نی ــه روح هــا و دل هــا را تســخیر كنن ــد بدین گون می خواهن

اطاعــت اجتاعــی صــورت می گیــرد. امــا ایــن اقدامــات بــدون شــك نــه تنهــا ســبب تــرس مــردم از حكومــت منی شــود، 

بلكــه ســبب می شــود كســانی كــه از شــكنجه جــان ســامل بــه در برده انــد و همچنیــن بازمانــدگان آنــان و در نهایــت 

کل جامعــه، رسانجــام از حاكــان فاصلــه گرفتــه و خــط مشــی مقاومــت را پیشــه کننــد.

ــر دشــواری های شــكنجه بــرای برگزیــدن خــط مشــی مقاومــت و  ــارز زندانــی در براب تــوان اســتقامت و پایــداری مب

یــا تــن دادن بــه اقــرار و ندامــت، پدیــده ی رشــادت و خیانــت را بــه میــان مــی آورد. در صــورت برگزیــدن اســتقامت، 

فــرد زندانــی بــه قهرمــان خلــق مبــدل می شــود. در پــس ایــن قهرمانــی، آگاهــی و شــناختی وجــود دارد كــه در افــراد 

خائــن ضعیــف بــوده و یــا شــكلی مانــده و آن را بــه متامــی ادراك نكرده انــد. از همیــن روســت كــه حكومــت جمهــوری 

ــا  ــه ی هــزاران و ی ــا روحی ــا ســاختگی را صــورت می دهــد ت ــاری و ی ــارزان، راهــكار اعــراف اجب ــر مب اســامی در براب

میلیون هــا هم فكــر پرشــور او را یك شــبه فــرو بریــزد. از دیــد مســئوالن قضایــی و زندانبانــان، زنــدان عرصــه ای اســت 

بــرای نابــود کــردن روحیــه ی انقابــی و مبــارزه در ســطح جامعــه. بــا تــاش بــرای درهــم شکســن روح و شــخصیت  

زندان، 
صحنه ی مبار زه برای كسب آزادی  
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زندانــی، می خواهنــد روح مقاومــت و شــخصیت جامعــه را بــه بردگــی بکشــانند. 

متامــی جوامــع دموكراســی خواه ایــران به رغــم باورهــا، تعلــق اتنیکــی، جنســیت  و طبقــات و اقشــار اجتاعــی، بــرای 

آزادی اندیشــه و بیــان و عملی منــودن آن مبــارزه می كننــد. هــدف از هســتی انســان نیــز همیــن میــل آزادی خواهــی 

ــه فكــر و  ــی، هرگون ــن و ایجــاد نظــام قضای ــام حقــوق و قوانی ــدرت، تحــت ن ــا حكومت هــا و نهادهــای ق اســت. ام

ــكل  ــن ش ــب و دی ــام مذه ــت ن ــن تح ــن قوانی ــودن آن. ای ــی من ــه عمل ــد ب ــه رس ــد چ ــوم می  كنن ــه ای را محك اندیش

گرفته انــد امــا علیــه مذهــب و دیــن می باشــند. تعریفــی كــه حاكــان نظــام قضایــی ایــران از آزادی ارایــه می دهنــد 

تســلیمیت كامــل بــه مذهــب شــیعه اســت، البتــه شــیعه ای كــه بــا قــدرت در آمیختــه و حاكــان نظــام قضایــی اراده ی 

خویــش را مافــوق اراده ی جامعــه می خواننــد. دولــت جمهــوری اســامی در ایــن راســتا در ســال 1367 دســت بــه یــك 

كشــتار جمعــی بــزرگ زد. ایــن رونــد بی وقفــه ای اســت كــه در جمهــوری اســامی بــه یــك ســنت مبــدل شــده و تــا 

کنــون نیــز ادامــه دارد.

در رونــد بازجویــی و زنــدان در ایــران، اعــراف علنــی و اقــرار شــامل دو بخــش ندامــت سیاســی و ندامــت عقیدتــی 

اســت. یكــی از دالیــل شــكنجه، كســب اطاعــات و دیگــری ایجــاد رعــب و وحشــت در محكومــان اســت. امــا در ایــران 

بیشــر بــه توبه هــای عقیدتــی پرداختــه و متــام تاش هــا در شــكنجه گاه ها ایــن اســت كــه مبــارز دســت از عقایــدش 

بــردارد و حتــی بــه شــكل ظاهــری هــم کــه شــده عقایــد نظــام را بپذیــرد. بــرای ایــن كار حارضنــد دســت بــه هــر کاری 

بزننــد. بازجویــان مبتــا بــه اختــال دیگــرآزاری ، بــا انجــام شــکنجه، هوس هــای خویــش را ارضــا می كننــد. توبه هــا در 

مــورد متامــی زندانیــان بــه صــورت یكســان اجــرا منی شــود. بعضــی از افــراد و جنبش هــا بیشــر مســئوالن را هراســانده 

ــه  ــر و بدون وقف ــذاب را بیش ــد، ع ــكنجه گران دارن ــا ش ــتقیمی ب ــه ی مس ــه رابط ــی ك ــی حكومت ــئوالن روحان و مس

می كننــد تــا زندانــی بــه خواســته ی آن هــا تــن در دهــد و بــا اقــرار و اظهــار پشــیانی خویــش را از عــذاب خاصــی 

بخشــد. مســئوالن قضایــی و زندان هــای ایــران، فضــای تــرس از شــكنجه را بــه انــدازه ای در جامعــه پراكنده انــد كــه 

تهدیــد بــه شــكنجه بیــش از اقــدام بــه شــكنجه جــواب می دهــد. یكــی از دالیــل پخــش شــگردها و انــواع شــكنجه 

نیــز، ایجــاد فضــای تــرس و وحشــت اســت. اقرارهــا نیــز در ایــران از زندانیــان نــه بــه صــورت برنامه هــای مطبوعاتــی 

و مناظــره ی تلویزیونــی بلكــه بــه صــورت مصاحبه هــا و گفتگوهــای ویدئویــی ضبط شــده در كانال هــای تلویزیونــی 

ایــران ارائــه می شــوند. ســعی می كننــد مبــارز را پشــیان كننــد؛ بــا ابــراز ندامــت زندانــی، طلــب بخشــایش از ســوی 

او را برجســته ســاخته و مســئوالن حکومتــی را بخشــنده نشــان دهنــد؛ نشــان بدهنــد كــه دولت شــان راه رســتگاری 

و زندگــی دوبــاره را بــه آنــان می دهــد؛ گویــی كــه حاكمیــت بــه آنــان نــوری بخشــیده تــا بهــر ببیننــد و آنــان را از 

كوردلــی رهانیــده اســت؛ زندانیــان نــادم را دوبــاره بــه اندیشــیدن واداشــته و بــه جامعــه بازگردانــده  اســت. زندانی هــا 

ــان را  ــه آن ــی ك ــوران قاتل ــا مأم ــته ایم؛ ام ــرف گش ــده  و منح ــال ش ــد، اغف ــت كرده ان ــا خیان ــه م ــه ب ــد ك ــد بگوین بای

ــه  ــان سیاســی، ب ــرث مجرم ــد. اک ــذاب دوزخ رهانیده ان ــراد را از اندیشــه های شــیطانی و ع ــن اف ــد ای منجــی می خوانن

ــت و  ــا از حكوم ــن دنی ــرزش در ای ــب آم ــا طل ــوند. ب ــه می ش ــه محاكم ــان و در کل جامع ــان و زن ــال جوان ــرم اغف ج

مســئوالن قضایــی جمهــوری اســامی، روحشــان را از عــذاب در آن دنیــا نجــات داده، پــس هــر مجازاتــی را روا و حــق 

خــود می داننــد. در آخــر نیــز بایســتی از صاحبــان قــدرت ســتایش مناینــد. مجــازات را خواســتی عمومــی و مقاومتــی 

ــتی  ــن بایس ــد. همچنی ــان می دهن ــایش نش ــو و بخش ــئوالن عف ــکنجه گر را مس ــوران ش ــوه داده و مأم ــی جل اجتاع

ــر،  ــكار، توطئه گ ــكار، خراب ــود را جنایت ــد. خ ــر مناین ــده و تحقی ــاق خوان ــد و بی اخ ــارزان را فاس ــر مب ــش و دیگ خوی

ــه ارزش هــای مبارزاتــی، رسخوردگــی ملــی،  ــن امــور، هجــوم ب ــد. هــدف از ای ــگِل جامعــه بنامن ــن، منحــرف و ان خائ

ــی،  ــوی زندان ــی از س ــن عمل ــه این چنی ــن دادن ب ــت. ت ــه اس ــی كردن جامع ــی و غیرسیاس ــه ی مبارزات ــف روحی تضعی

ــز  ــا را نی ــا، آدم فروش ه ــا، مزدوره ــان، خرچین ه ــی، ناروزن ــت كاران اصل ــز خیان ــه نی ــن روی ــت. در ای ــی اس خودكش

می ســتایند. همچنیــن اقراركننــدگان را كــه بایســتی بــه ایــن افــراد اضافــه منــود، بــرای نجــات جــان خــود دیگــران را 

لــو می دهنــد و همیــن مســئله و زیــر ســوال بــردن مبــارزه ســبب انزجــار جامعــه از آن هــا می شــود. اعرافاتــی كــه 

ــار، خشــونت و  ــد و شــكنجه، اجب ــام می برن ــی اخــاق و وجــدان ن آن را هم طــراز حقیقــت، رســتگاری، آزادی و بازیاب

ــوند.  ــر می ش ــدرت را منك ق

در جمهــوری اســامی، خلــق كــورد بــا رسكـــوب هایی چندجانبــه مواجــه اســت. ایــن رویکــرد، محــدود بــه جمهــوری 

ــن دوران  ــام ای ــق در مت ــن خل ــا ای ــه رو شــده اســت. ام ــن سیاســتی روب ــا چنی ــخ معــارص ب ــوده و در تاری اســامی نب

بــرای نیــل بــه آزادی و برابــری بــه مبــارزه ادامــه داده اســت. در دو ســده ی اخیــر نیــز در برابــر شــكل جدیــد قــدرت 

ــه ی  ــه  ده ــش از س ــخ بی ــت. در تاری ــوده اس ــی من ــت بی همتای ــت، مقاوم ــت ـ مل ــی دول ــی یعن ــیانه ی ملی گرای وحش

ــر خلق هــای آزادی خــواه  ــورد و دیگ ــق ك ــال خل ــران را در قب ــی ای ــات نظــام قضای ــر منونه هــای بســیاری از جنای اخی

ــوده ـ رساغ  ــا ب ــی طلبانه ی آنه ــی و دموكراس ــدای آزادی خواه ــدن ن ــکوت گردانی ــت مس ــه جه ــه همه وهم ــران  ـ ك ای

داریــم. نظــام قضایــی ایــران، درمانــده و ناتــوان از درهم شكســن مقاومــت زندانیــان سیاســی، آنــان را بــه طنــاب دار 

می آویــزد و ایــن زندانیــان نیــز قهرمانانــه و بــا احیــای شــعار »مقاومــت، زندگــی  اســت« بــه شــهادت می رســند. زنــدان 

در جنبش هــای آزادی خواهــی خلق هــای ایــران به ویــژه خلــق کــورد، بــه مركــز مبــارزه مبــدل شــده و در ایــن راســتا 

در رشق كوردســتان زندانیــان سیاســی جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد، بــه منــود زندگــی راســتین، رشافت مندانــه و 

ــدل شــده اند.  ــه مب آزادان

فــرد مبــارز بــه علــت اینکــه جهانــی وجــود نداشــته کــه بتوانــد موجودیــت و هویــت خویــش را بــه صــورت آزادانــه 

ــدان  ــک می ــرای او ی ــی ب ــه ی مبارزات ــس هــر صحن ــده اســت. پ ــارزه را برگزی ــراز دارد، خــط مشــی مقاومــت و مب اب

نــرد بــا بردگــی و تســلیمیت اســت. او در خــارج از زنــدان نیــز خویــش را آزاد ندیــده و در پــی متحقق منــودن آزادی 

ــان و مــکان خاصــی را منی شــناند. چــه  ــارزه ی او زم ــش آزاد اســت و مب ــارزه ی خوی ــای مب ــا ارتق برآمــده اســت. او ب

ــارزه اش در راه رســیدن بــه جامعــه ای دموکراتیــک، از  در داخــل زنــدان باشــد و چــه در هــر جــای دیگــر، ســطح مب

ــه زیســت. رشط  ــوان آزادان ــه، می ت ــارزه ای بی وقف ــا مب ــا ب ــارز راســتین، تنه ــد مب ــد. از دی او شــخصیتی آزاد می آفرین

مکانــی تعیین کننــده نیســت بلکــه ســطح مبــارزه ی مبــارز، مســیر آزاد بــودن فــرد را مشــخص می ســازد. وی از تحمــل 

زنــدان منی گریــزد، زیــرا مقاومــت در زنــدان، اوج حیــات انقابــی اســت. حتــی از دیــد مبــارز زنــدان بــه مکانــی مبــدل 

می شــود کــه بــا متــام تــوان خویــش وظایفــش را در مقابــل تحقق بخشــیدن آزادی جامعــه اش ادا می کنــد و رضوریــات 

مبــارزه را بــه جــای مــی آورد. بــه گفتــه ی رهــر آپــو: » هركجــا حیاتــی فاقــد آزادی جریــان داشــته باشــد، آنجــا همیشــه 

یــك زنــدان تاریــك اســت!«

تحمــل زنــدان در راه رســیدن بــه آزادی تــا بــه رس حــد شــهادت، شــهامتی را در میــان خلق هــای ایــران پدیــد آورد کــه 

در راه مبــارزه بــرای کســب آزادی گام بردارنــد. فریــاد مقاومــت زندانیــان، هیجــان و نیــروی یــک جامعــه ی دموکراتیــک 

ــاد و  ــه ی اتح ــدان عرص ــی ورزد. زن ــی آزاد ارصار م ــر زندگ ــرد و ب ــودی را منی پذی ــی و ناب ــر نف ــه دیگ ــد ک را می آفرین

هم گرایــی میــان متامــی قهرمانانــی اســت کــه هــر کدام شــان منتصــب بــه تنوعــات ملــی یــا مذهبــی و دینــی هســتند. 

ــارزه ی  ــتین و مب ــا کســب آزادی راس ــارزه ت ــام مب ــرای انج ــی ب ــاد و هم پیان ــدان، روح اتح ــان در زن ــت زندانی مقاوم

بی امــان بــرای رســیدن بــه حقــوق بنیادیــن جامعــه را تقویــت منــوده اســت.

ــران  ــد دم از حــل معضــات خلق هــای ای ــان سیاســی، منی توانن ــکار وجــود زندانی ــا ان مســئوالن جمهــوری اســامی، ب

ــا تنوعــات  ــوری اســامی در برخــورد ب ــد. بی شــک سیاســت های نادرســت جمه و مســئله ی آزادی و دموکراســی بزنن

ــا چنیــن معضلــی  ــد. ت ــه آزادی می منای ــا ب ــارزه ت ــه در پیــش گرفــن مب ــان اســت کــه فــرد را مجبــور ب و رد عقایــد آن

حــل نشــود مبــارزه و خــط مشــی مقاومــت و پیــروزی ادامــه خواهــد یافــت. فرافکنــی مســائل بــه دیگــران و عــدم 

قبــول ســهم سیاســت های نادرســت نظــام در ایــن امــر، دردی را دوا منی کنــد. تعریــف زندانــی سیاســی و ریشــه کن 

منــودن معضــات جامعــه، تنهــا راه گــذار از ایــن مســئله می باشــد و انــکار ایــن مســئله بــرای جمهــوری اســامی بــه 

ــل بازگشــت منجــر خواهــد شــد. ــر قاب بحران هــای غی



ــار ایران به رغم باورها، تعلق اتنیکی، متامــی جوامــع دموكراســی خواه بکشانند. و شــخصیت جامعه را به بردگی زندانی، می خواهند روح مقاومت  ــات و اقش ــیت  و طبق ــارزه اجتامعــی، بــرای آزادی اندیشــه و جنس ــوری خویــش را مافــوق اراده ی جامعه و حاكــامن نظــام قضایــی اراده ی شــیعه ای كه با قدرت در آمیخته بــه مذهــب شــیعه اســت، البته ارایه می دهند تســلیمیت كامل حاكامن نظام قضایی ایران از آزادی و دیــن می باشــند. تعریفــی كــه شكل گرفته اند اما علیه مذهب قوانین تحت نام مذهــب و دین چه رســد به عملی منودن آن. این و اندیشــه ای را محكوم می  كنند و ایجاد نظام قضایی، هرگونه فكر قدرت، تحت نام حقوق و قوانین است. اما حكومت ها و نهادهای نیــز همیــن میــل آزادی خواهــی می كنند. هدف از هستی انسان بیــان و عملی منــودن آن مب ــت جمه ــد. دول ــدان در کنون نیــز ادامــه دارد.بــه یــك ســنت مبــدل شــده و تا اســت كــه در جمهوری اســالمی بــزرگ زد. ایــن رونــد بی وقفــه ای دســت بــه یــك كشــتار جمعــی اسالمی در این راستا در سال 1367 می خوانن ــی و زن ــد بازجوی ــی و ایــران، اعرتاف علنی و اقرار شــامل در رون ــت سیاس ــش ندام مبــارز دســت از عقایدش بــردارد شــكنجه گاه ها ایــن اســت كــه پرداختــه و متــام تالش هــا در بیشــرت بــه توبه هــای عقیدتــی در محكومــان اســت. امــا در ایران و دیگری ایجاد رعب و وحشــت دالیل شكنجه، كســب اطالعات ندامت عقیدتی اســت. یكــی از دو بخ

اوری
آریو لیالخسن

شهید

از تو نوشنت چه تلخ است 
در ستاره باران خاطره ها

و درد شعر را که می فهمد
اگر طبیب دیدگانت را دیدن نتوانسنت
و تو خود بر زخم قلمم مرهم نباشی!
از تو رسودن را با کدامین واژه باید!؟

رهاتر از آنی که در روزنه کوچک خیال شعری خانه بگزینی
و ساده تر از معصومیت چشمه ساران کوردستان

رو سوی آزادی و جاودانگی روان گشتی
و بازگشت، آن بیگانه واژه ای بود که تو را هیچ گاه با وی اُنسی نبود!

و تو چونان سیروان می خروشی و می ُغری،
بر جهل سکون و مرز عادت!

و شانه به شانه آزادی دستی می کشی بر حرست فاصله ها!
باید نوشت از رودبارانی که خواب خاک را آشوباندند

و گیسوان بلوطستان را شوراندند
و گیتی را فراخواندند به زایش دیگرباره انسان!

راستی که گریال را چه رسّی است رفیق!؟

ملس لحظه ها را زیسنت با همدگر نه الزم است!
رد پایت را از پس هزاران فصل 

و عطر وجودت را در میان هزاران گُِل دشْت آلوده 
توانستم حس کردن!

این افسون را با کدامین واژه گفنت باید 
و با کدامین راه همراه گشت

تا رسیدن به اوج نگاه بی ریایت!
ستاره دیدگانت الالیی می رسایند بر شبستان دیدگان کوردستان

و تو اسلحه ات را به قندیل می بخشی
و قلمت را به سیروان امانت می سپاری......
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