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سخنآغازین

تصویــر ترســیم شــده از خاورمیانــه هــم اکنــون تلفیقــی از جنــگ ،آوارگــی ،کشــتار ،گرســنگی و ویرانــی اســت کــه
ایــن بح ـران پیچیــده تابــع دو مولف ـهی اصلــی کــه هامنــا اســتبداد داخلــی و ســاختار بح ـرا نزای سیســتم دولــت-
ملــت و دیگــری مداخــات و سیاســتهای قدرتهــای هژمونیــک دنیــا بــر رس تــاراج منابــع مــادی و معنــوی
ایــن جغرافیــا و برهــم زدن تعــادل ســاختاری و اجتامعی-فرهنگــی جوامــع آن اســت .بــا نظــری بــر اســراتژ ی و
سیاس ـتهای ایــن قــدرت کــه گویــا هــدف از حضــور آنــان در منطقــه مبــارزه بــا تروریســم و برق ـراری دموکراســی
اســت ،خواهیــم دیــد نــه تنهــا آزادی ،دموکراســی و عدالــت ب ـرای آنهــا اهمیتــی نــدارد بلکــه هــدف آنــان تامیــن
منابــع و ســود بیشــر و انهــدام رسمایههــای انســانی و مــادی ایــن رسزمینهــا میباشــد .بنابرایــن دموکراســی
و ارکان آن رصفــا بــا شــعار و تئوریــزه منــودن آن برقــرار منیگــردد بلکــه نیــاز بــه گفتگــو و تعامــل دارد.
بــا نگاهــی بــه رشایــط کنونــی وضعیــت دموکراســی در ایـران خواهیــم دیــد کــه دموکراســی در ایـران ســیر قهقهرایــی
داشــته و بیشــر مســائل حــوزهی امنیــت و اقتصــاد در مــن فوکــوس و توجــه حاکمیــت ای ـران ق ـرار دارد .در حالــی
کــه انتقــاد از قــدرت و حامیــت از عدالــت بــه یــک امــر حاشــیهای تبدیــل شــده اســت .در هــر حــال بایســتی
تعریفــی صحیــح از دموکراســی ارائــه داد .بهطــور کلــی اگــر دموکراســی ،عدالــت و ارزشهــای آزادی و برابــری را
تضمیــن ننامیــد و الزامــات حقــوق بــری را رعایــت نکنــد ،میتــوان گفــت تنهــا شــکلی از دیکتاتــوری اســت .در
حالــی کــه دموکراســی و تــاش بــرای برقــراری آن میتوانــد دســتیابی بــه توســعه و پیرشفــت پایــدار و خــروج از
بنبس ـتهای سیاســی و اقتصــادی باشــد .در رشایــط عکــس ارصار بــر سیاس ـتهای قدرتمحــوری و ســلطهجویی
بــر جامعــه ،زمینههــای فروپاشــی نظــام را فراهــم منــوده و از ســوی دیگــر شــکاف مرشوعیــت نظــام را کــه
هــم اکنــون بســیار ملمــوس و عمیقتــر گشــته و دیــوار بیاعتــادی مــردم نســبت بــه راس نظــام بلندتــر گشــته،
رشایــط را دشــوارتر منــوده و موجبــات خشــم بیشــر مــردم و تــداوم اعرتاضــات مردمــی را فراهــم خواهــد آورد.
یکــی از ویژگیهــای حکومتهــای خودکامــه و توتالیــر اثبــات برتــری خــود بــر جوامــع تحــت ســلطهی خــود
هســتند و بهدلیــل دارا بــودن منابــع و ابزارهــای مــادی و ایدئولوژیــک در تــاش بـرای مضمحــل ســاخنت ســاختارهای
اجتامعــی ،فرهنگــی و اخالقــی جامعــه اســت .چنیــن رویکــردی در نهایــت منجــر بــه انقیــاد و تســلیمیت جامعــه
اســتعامرزده میشــود .خلقهــای ای ـران و بهویــژه کردهــا هــم اکنــون بــا چنیــن رویکــردی از ســوی رژیــم ای ـران
روبـهرو هســتند و رسان حاکمیــت ایـران وجــود غنــای فرهنگــی و تنوعــات هویتــی در ایـران را همــواره بــه دیــدهی
تهدیــد نگریســته و نــه فرصــت .در حالــی کــه خلقهــای درون مرزهــای ای ـران هی ـچگاه درصــدد تجزی ـهی ای ـران
نبودهانــد .خواســتهی محــق خلقهــای ایــن اســت کــه جامعـهی خــود را خــود مدیریــت منــوده و از فقــر و تبعیــض
رهایــی یابنــد .در مقابــل مطالبــات و خواســتههای دموکراتیــک خلقهــای ایــران و در راس آن کردهــا ،حاکمیــت
اســتبدادمنش ایـران بــا برچســب تروریســت و محــارب بــه فعالیــن ،احـزاب ،شــخصیتهای مبــارز و انقالبــی درصــدد
تخریــب و خدش ـهدار منــودن چهــرهی آنــان بــوده و اینگونــه اعــال و رفتــار خــود در قبــال ایــن جوامــع را مــروع
جلــوه دهــد .یکــی از خشــونتآمیزترین و غیرانســانیترین اقدامــات رژیــم در ماههــای اخیــر ،اعدامهــای فل ـهای
زندانیــان سیاســی اســت کــه موجــی از خشــم و واکنــش مــردم و ســازمانهای حقــوق بــری دنیــا را دربرداشــته
اســت .هــر چنــد ایــن اقــدام جهــت هراسافکنــی در جامعــه و انفعــال کنشهــای جمعــی در جامعــه اســت
امــا نتایــج ســویی ب ـرای حاکمیــت ای ـران داشــته و وجه ـهی ای ـران در ســطح دنیــا را بســیار تخریــب منــوده اســت.
بــا توجــه بــه رشایــط سیاســی منطقــه بهنظــر میرســد حلقــهی فشــارها و ایزوالســیون ایــران در منطقــه و
جهــان هــر روز فرشدهتــر میشــود و ایــران دیگــر هامننــد گذشــته قــادر بــه حفــظ اقتــدار خــود نیســت .از
ســوی دیگــر نارضایتیهــای مردمــی از عملکــرد دولــت در تامیــن نیازهــا و خواســتههای آنــان و از ســوی دیگــر
نقــض گســردهی حقــوق بــر در ایــران ،رسان رژیــم را در تنگنــا قــرار داده اســت .در چنیــن رشایــط بغرنجــی
کــه آســیبهای اجتامعــی کــه محصــول ســوءمدیریت و عملکــرد غلــط دولــت اســت ،نیــاز بــه تغییــرات
بنیادینــی در ســاختار و قوانیــن اساســی دولــت وجــود دارد و زمــان دموکراتیزاســیون قوانیــن فرارســیده اســت
در غیــر اینصــورت حاکمیــت ایــران منیتوانــد مــدت زمــان طوالنــی بــه رویــهی خــود ادامــه دهــد .بــا توجــه
اهمیــت ایــن موضوعــات هیئــت تحریری ـهی تصمیــم بــرآن گرفتــه در ایــن چارچــوب بــه تحلیــل مســائل بپــردازد.

برگرفته از مانیفست متدن دموکراتیک

و
دموکــــراسی

مسئلهی اخالق ،سیاست

در جامعهی خاورمیانه
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متــدن مرکــزی خاورمیانــه ،در چالــش و ضدیــت بــا ایــن ســه بیــان مفهومــی و پدیــدهی بنیادیــن جامعــه پیشــرد یافتــه اســت .یک
رابطهی دیالکتیکی بنیادین بین آنها وجود دارد .به میزانی که جامعهی متدنی (شــهر-طبقه-قدرت) رشــد مناید ،اخالق ،سیاســت
و دموکراســی نیــز هامنقــدر دچــار پرسفــت میگــردد .در عیــن حــال ،بــه هــان میـزان نوعــی کشــاکش و مبــارزه در بینشــان
بهوجــود میآیــد .در حامسـههای ســومری میتــوان ایــن رونــد را بهویــژه در اظهــارات راجــع بــه زن ،برزگــر و چوپــان مشــاهده
منــود؛ حامسـهها واقعیــت ایــن کشــاکش و مبــارزه را زبــان میآورنــد .در متــون دینــی و حامســی کــه بعدهــا بهوجــود آمدنــد،
صــدای ایــن سـهگانه (ســتونهای بنیادیــن جامعــه) را چنــدان منیتوانیــم بشــنویم؛ پیداســت کــه در مبــارزه شکســت خوردهانــد.
در عــوض ایــن ،حامسـههای قبایــل و عشــایر هنــوز هــم رسزندهانــد و بــه روزگار مــا نیــز رســیدهاند .پیداســت کــه سـ ّنت اخــاق،
سیاســت و دموکراســی را بــه متامــی از دســت ندادهانــد .ادیــان تکخدایــی بــه مثابـهی یــک -فرامج ّردســازی ،از فرعــون و منــرود
بســیار ســخن م یراننــد .پیداســت کــه دسـتکم در رسآغــاز ،دارای گامهــای اخالقی ،سیاســی و دموکراتیــک میباشــند .روایتهای
اخــاق ،سیاســت و دموکراســی متــدن اروپــا ،بســیار ناقــص ،بیبنیــان و بورژوایــی میباشــند .امــکان اینکــه پیرشفــت تاریخــی و بــه
تبــع آن واقعیــت پدیدههــا و بیانهــای مفهومــی «اخــاق ،سیاســت و دموکراســی» ،از زاویـهی دیــد خودپرسـتترین طبقــه یعنی
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دموکراســی بهمثابـهی ســومین پدیــده و مفهــوم مهــم ،بایــد بــر دو پدیــده و مفهوم قبلی افــزوده شــود .از این حیث ،بــه جامعهی
فاقــد دموکراســی نیــز منیتــوان اندیشــید .حتــی اگــر اندیشــیده شــود نیــز ،نوعــی ابــژهی ابزاریــن اجتامعــی خواهــد بود کــه قادر
بــه ابـراز وجــود نیســت .تنهــا بهعنــوان مجمــوع ابزارهــای کاربســتی ســایر جوامــع عمــل میمنایــد .در ایــن وضعیــت ،دموکراســی
بهمثابـهی نیــروی ســازماندهی و ابـراز وجــود کل جامعــه ،بیانگــر مشــارکت آن در رونــد سیاسـتپردازی و تصمیمگیری میباشــد.
سیاســت در جوهــرهی خویــش ،از ایــن لحــاظ دموکراتیــک میباشــد .سیاســت راســتین ،سیاســتی اســت کــه دموکراتیــک باشــد.
سیاســت نادموکراتیــک ،تصمیــات یکطرفـهی نیروهــای دولتــی و قدرتمــدار هیرارشــیک جهــت اداره کــردن اســت کــه بعدهــا
پیشــرد یافتنــد« .تصمیــات مبتنــی بــر اداره کــردن» ایــن نیروها سیاســت نامیده منیشــود ،بلکــه مقــررات اداری عنــوان میگردد.
سیاســت راســتین ،سیاســتی اســت کــه قطعــا از طریــق مشــارکت و گفتگــوی دمــوس (کلیــت همــهی ارگانهــای
جامعــهی قبیلــه ،خانــواده ،عشــیره ،قــوم و ملــت) تحقــق مییابــد .سیاســت پدیــده مفهومــی نیســت کــه بــدون
خلــق ،جامعــه و مشــارکت بهوجــود بیایــد .بنابرایــن ،از آنجــا کــه سیاســت ناچــار از دموکراتیــک بــودن اســت ،ناگزیــر
اســت اخالقــی نیــز باشــد .جامعــهی فاقــد دموکراســی منیتوانــد سیاســی باشــد ،و جامعــهی فاقــد سیاســت نیــز
منیتوانــد اخالقــی باشــد .ایــن ســه پدیــده و بیــان مفهومــی ،همدیگــر را بهشــکلی اغامضناپذیــر الزامــی میگرداننــد.
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تحلیــل و واشــکافی رونــد بیــش از پنجهـزار ســالهی متــدن مرکــزی ،بــر پایـهی مفاهیــم اخــاق ،سیاســت و دموکراســی ،بســیار
آموزنــده خواهــد بــود .بــدون اخــاق و سیاســت جامعــه منیتوانــد وجــود دشــته باشــد .اگــر وجــود داشــته باشــد نیــز ،بهجــز
یــک تــودهی بیشــکل 1بیانگــر معنــای دیگــری نیســت .حتــی اگــر چنیــن جوامعــی وجــود داشــته باشــند نیــز ،تنهــا میتواننــد بــه
ابژههایــی ابـزاری جهــت ســایر جوامــع تبدیــل شــوند.
اخــاق را میتــوان بهصــورت کلیــت رفتارهــا و مواضعــی کــه در جامعــه در حیــن نخســتین برســاخت خویــش اتخــاذ کرده اســت،
تعریــف منــود .ایــن نیــز کلیــت تدابیــر ،کارهــا و کنشهایــی اســت که جامعـهی ابتدایی جهــت تغذیــه ،تولیدمثــل و خودحفاظتی
اتخــاذ کــرده و انجــام میدهــد .بــه میزانــی کــه ایــن کلیتهــا ســنتی میشــوند ،اخــاق شــکل میگیــرد .بر پایـهی اینکــه جامعهی
بــدون تولیدمثــل ،خودحفاظتــی و تغذیــه قابــل تــداوم نیســت ،بنابرایــن میگویــم کــه جامعـهی بــدون اخــاق نیــز امکانناپذیــر
اســت .سیاســت ،مفهومــی اســت کــه اگرچــه اندکــی متفاوتتــر میباشــد ،امــا پیونــد تنگاتنگــی بــا اخــاق دارد .تفاوتش بــا اخالق
در ایــن اســت کــه کنشــی روزانــه اســت .اخــاق -بهمثابـهی ســنت -بهشــکل قالبهــای اســتاندارد بـهکار میآیــد و ایفــای نقــش
میکنــد ،سیاســت نیــز بــه معنــای کلیــت تصمیامتــی اســت کــه بهطــور روزانــه در زمینـهی مســائل پیــش آمــده در جامعــه اتخــاذ
میشــوند .کلیــت ایــن تصمیــات بــه میزانــی کــه ســنتی شــوند ،بــا ســنتهای اخالقــی یکــی گشــته و خــود بهصــورت هنجارهای
اخالقــی درمیآینــد .اخــاق و سیاســت ،همدیگــر را بهطــور متقابــل تغدیــه میکننــد .اخــاق بهطــور ســنتی چارچوبــی را
بـرای سیاســت ارائــه میدهــد ،و سیاســت نیــز بــا تصمیــات نویــن خویــش در زمینـهی انجــام کارهــا ،ایــن چارچــوب را پیوســته
توســعه داده و عمــق میبخشــد .بنابرایــن ممکــن نیســت بتــوان ایــن دو مفهــوم و پدیــده را بــه متامــی از یکدیگــر تفکیــک منــود
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بــورژوازی ،در درون یــک کلیــت درک شــوند ،وجــود نــدارد .رویکــرد بســیار منتقدانـهای در قبــال ایــن نــوع علــم غربــی الزم اســت.
بایــد گفــت در متامــی «اجتامعــی بود ن»هایــی کــه خــارج از نظــام متــدن مرکــزی باقــی ماندهانــد ،از نظــر کاتاگوریــک ،پدیــدهی
«اخــاق ،سیاســت و دموکراســی» نیرومندتــر میباشــند .واقعگرایانهتــر ایــن اســت کــه جامعــات نیمــه کوچنشــین و
بیــکار اعــم از متامــی قبایــل ،عشــایر و مذاهــب – کــه در ایــن چارچــوب بــه مقاومــت پرداختــه و بــه کوههــا و بیابانهــا
پنــاه بردهانــد -و اجتامعــات برزگــر و دامــدار واقــع در حــوزهی غیرشــهری را بهعنــوان نیروهــای مقاومتگــر و نزدیکتــر
بــه آزادی و برابــر ارزیابــی مناییــم .عنــارصی کــه عمیقــا بــه بردگــی کشــیده شــدهاند در ایــن پــروژه در درجــهی دوم بــوده و
میتــوان بهصــورت ابژکتیــو ارزیابیشــان منــود .چیــزی کــه بــرای آزادی و برابــری و بنابرایــن بــرای مســائل اخــاق ،سیاســت و
دموکراســی اهمیــت دارد ،نــه بردگــی ابژکتیــو بلکــه جــواب پرســشهایی از ایــن دســت مهــم میباشــد :تــا چــه میزانــی
تســلیم نشــده اســت ،چقــدر مقاومــت میمنایــد ،تــا چــه حــد کوچنشــین اســت و چقــدر در راه اعتقاداتــش میجنگــد؟
البتــه کــه مســائل جــدی اخالقــی ،سیاســی و دموکراتیــک در جوامــع خاورمیانــه وجــود دارنــد .بــه اقتضــای رونــد متــدن ،ایــن مســائل
بســیار دامنگســر و همهجانبهانــد .امــا دانســن ایــن امــر مهــم اســت کــه حقــوق ،سیاســت و دموکراســی متــدن اروپــا بیــش از حــد
بورژوایــی بــوده و پدیــدهی «اخــاق ،سیاســت و دموکراســی» جامعـهی جهانشــمول تاریخــی را بازمنایــی منیکنــد و بازتــاب منیدهــد.
آنچــه دموکراســی بورژوایــی خوانــده میشــود ،دموکراســی نیســت؛ بلکــه [شــیوهی] ادارهی دولتــی اســت .رویکــرد صحیحتــر ایــن
اســت کــه بگوییــم مــواردی کــه تحــت نــام دموکراســی صــورت میگیرنــد ،اگرچــه بهمتامــی یکســان انگاشــته نشــوند امــا بهطــور
عمــده نقــش مخفیســازی [شــیوهی] ادارهی دولتــی و «برگمــوی پوشــانندهی عیــوب» 2را بــازی میکننــد .هــان معیارهــا جهــت
حقــوق بــر نیــز مصــداق دارد .بهویــژه ایــن یــک واقعیــت اســت کــه حقــوق بهمتامــی جــای اخــاق را گرفتــه اســت .حقــوق کــه
انبوهــی از قراردادهــای مربــوط بــه دولــت و قــدرت میباشــد ،هیـچگاه منیتوانــد جــای اخــاق زنــده را بگیــرد .بایــد دانســت کــه
تصمیــات ،فعالیتهــا و اقداماتــی را کــه ادارهی دولتــی جهــت امــور داخلــی و خارج ـیاش انجــام میدهــد ،منیتــوان سیاســت
نامیــد .شــاید بتــوان عنــوان «سیاســت دولتــی» را بــر آن اطــاق کــرد ،امــا منیتــوان سیاســت جامعــه نامیــد .اقداماتــی کــه تحــت نــام
دموکراســی انجــام میگیرنــد ،فراتــر از بازیهــای منایندگــی کــه بســی خــارج از جامعــه قـرار دارنــد ،نقشویــژهی چندانــی ندارنــد.
بــر پایــهی ایــن نقــد خالصــ هوار ،ب هراحتــی میتــوان گفــت کــه در جامعــهی خاورمیانــه یــک پتانســیل قــوی دموکراســی،
اخــاق و سیاســت وجــود دارد .وجــود مســائل جــدی اخالقــی ،سیاســی و دموکراتیــک ،نیــروی پتانســیل یــا بالقــوهی آن را
نیــز نشــان میدهــد .اینکــه هنــوز هــم متایــات دولتگرایانــه و قدرتگرایانــه نیرومنــد هســتند ،در روی دیگــر خویــش
وجــود مســائل دشــوار «اخالقــی ،سیاســی و دموکراتیــک» همچنیــن نیــاز بــه اینهــا و حتــی موجودیتشــان را بــه
ذهــن متبــادر میمناینــد .بــه اقتضــای تضــاد دیالکتیکــی میــان آنهــا ،واقعیــت تنهــا بــه ایــن شــکل میتوانــد بیــان گــردد.

.1بی شکل :نامتناسب و فاقد معیار
 .2ایــن مثــل برگرفتــه شــده از داســتان «آد موحــوا» اســت /وقتــی آدم و حــوا از میــوهی ممنوعـهی بهشــت تناول کردند ،برهنگیشــان آشــکار
گردیــد ،پــس رشمنــاک و ناگزیــر بــا بــرگ انگــور ،عــورت خویــش را پنهــان منودند.
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تحلیل سیاسی
اهون چیاکو

اگــر بخواهیــم بــە وضعیــت سیاســی خاورمیانــە بپردازیــم ،یقیــن بایــد مســئلە رویارویــی اســتعامرگران کردســتان،
بهویــژە ای ـران و ترکیــە بــا خلــق کــرد و جنبــش رهاییبخــش را مبنــای تحلیــل ق ـرار دهیــم .در غیــر از ایــن صــورت
تــوان ارائــە تحلیلــی صحیــح بــر وضعیــت منطقــە را منیتــوان ارائــە داد .ترکیــە  ٢٠٢٣و ایــران  ٢٠٢٥را بهعنــوان
چش ـمانداز خــود ب ـرای بــە پیــروزی رســاندن اهــداف شــوم خــود تعییــن کردەانــد .در ایــن راســتا ،در مقابــل خــود
ارادە معطــوف بــە نیــروی رهایــی و آزادی خلــق کــرد را میبیننــد کــە بایــد بــا متــام تــوان بــە رسکــوب آن پرداخــت
تــا راە را بــر خــود بگشــایند .دســت بــر قضــا در میــان جریاناتــی کــە ادعــای مبــارزە در کردســتان و منطقــە را دارنــد،
جنبــش آپویــی( ،پ.ک.ک ،پـژاک و جنبــش روژآوا) را هــدف اصلــی حمــات خــود قـرار دادەانــد .استداللشــان این اســت
کــە مســئلە کــرد ابعــاد گســردەای یافتــە کــە در صــورت عــدم برخــورد رسکوبگرانــە میتوانــد بــە نیــروی بازدارنــدە
در برابــر اهــداف آنهــا تبدیــل گــردد .همچنیــن بــە ایــن نتیجــە رســیدەاند کــە تنهــا جنبشــی کــە در متــام کردســتان
ریشــە دوانیــدە ،ایدئولــوژی ،فلســفە و علــم رهایــی را خلــق کــردە ،شــیوەی سیاســت و رایزنــی مــدرن را فراگرفتــە،
شــیوەی جنــگ و مبــارزە منطبــق بــا روح زمــان را کشــف منــودە و ،...خطــر جــدی و عامــل اصلــی ارادە رهایــی و آزادی
خلــق کــرد و خلقهــای منطقــە میباشــد کــە ایــن مــورد بــە هیچوجــه در قامــوس فاشیســتی آنهــا منیگنجــد.
پــس بــا متــام تــوان خــود بهطــور مشــرک و هامهنــگ بــە جنبــش مــا میتازنــد .در میــان جنبــش هــم رهــر آپــو در
امرالــی و ارادە گریــا در مناطــق حفاظتشــدە میدیــا ،مشــخصا حفتانیــن هــدف اصلــی میباشــند .انــزوای شــدید
در امرالــی و حملــە گســردە و اخیــر دولــت فاشیســت ترکیــە بــە حفتانیــن دال بــر واقعیــت ایــن امــر میباشــد.
دولــت تــرک بــا اتــکا بــە چ ـراغ ســبزهایی کــە از آمریــکا گرفتــە بــود ،حامیتهــای اســتخباراتی حــزب دموک ـرات
کردســتان و متــام امکانــات تکنیکــی و تاکتیکــی خــود بــە حفتانیــن حملــە کــرد ،از ســویی دیگــر همزمــان بــا حملــە
ترکیــە بــە حفتانیــن ،دولــت اســتعامرگر ایـران دســت بــە مانورهــای نظامــی و تجمــع نیــرو در لبــە مرزهــا منــود ،کــە اگر

پیششرطکسبآزادی و دموکراسی

مبارزهی انقالبی

ترکیــە در حفتانیــن پیــروی کنــد او نیــز در مناطــق قندیــل و آســوس اقــدام بــە حملــە منایــد .ولــی ترکیــە بــا مقاومــت
بینظیــر گریــای مــدرن مواجهــە گشــت .اکنــون کــە  ٣مــاە از آغــاز حملــە ترکیــە بــە حفتانیــن میگــذرد ،ترکیــە نــە
تنهــا بــە اهــداف خــود نرســید بلکــە مقاومــت حفتانیــن و شکســت او باعــث جســورتر شــدن رقبــای منطق ـهایاش در
کشــیدن او بــه چالــش گشــت .همچنیــن برخــی از کشــورهای اروپایــی بهویــژە فرانســە بعــد از شکســن هیمنــە ترکیــە
در مقاومــت حفتانیــن رصیحتــر او را بــە چالــش کشــیدند .کشــورهای عربــی ماننــد مــر بــر رس مســائل لیبــی شــدیدا
ترکیــە را مــورد خطــاب قـرار دادنــد و بــە او هشــدار دادنــد کــە جهــان عــرب اجــازە زیادەخواهیبــه او منیدهــد .حتــی
یونــان و حامیانــش بعــد از شکســت ترکیــە در حفتانیــن نیــز جســورانەتر ترکیــە را مــورد تذکــر و خطــاب ق ـرار دادنــد.
همچنیــن در داخــل ترکیــە نیــز نیــروی مخالفــت بیــش از پیــش در مقابلــە بــا اردوغــان جنبیــد و تــا حــدودی ســکوت
شکســتە شــد .از ســوی دیگــر مقاومــت حفتانیــن بــە خلــق کــرد در جنــوب کردســتان ،بهویــژە در منطقــە بهدینــان در
ضدیــت بــا سیاس ـتهای مزدورانــە حــزب دموک ـرات کردســتان نیرویــی تــازە بخشــد و قیامهــا و مخالفتهــای جــدی
در ایــن منطقــە بــە همـراە داشــت .ایـران زمانــی کــە شکســت و عــدم پیــروی ارتــش ترکیــە را در حفتانیــن بــە وضــوح
مشــاهدە کــرد ،جســارت اقــدام بــە حملــە را بــا وجــود ایــن کــە همچنــان در تــاش تجمــع نیــرو میباشــد را ،ندیــد.
پــس از شکســت ترکیــە در مقابــل مقاومــت حفتانیــن کــە هامنقــدر ب ـرای ترکیــە تلــخ بــود ب ـرای ای ـران نیــز خوشــایند
نبــود ،هــر دو دولــت اســتعامرگر کردســتان دور تــازەای از همــکاری و اتحــاد عمــل را در مقابــل جنبــش رهایــی بخــش
خلــق کــرد آغــاز کردەانــد .دیــدار اردوغــان و روحانــی و تاکیــد بــر همــکاری دوجانبــە در تقابــل بــا جنبــش رهاییبخــش
خلــق کــرد و مشــخصا تاکیــد آنهــا بــر مقابلــە مشــرک بــا پ.ک.ک و پـژاک در دیــدار اخیرشــان بازگــوی ایــن واقعیــت
میباشــد .بــا توجــە بــە برخــی از منابعــی نیــز قـرارگاە حمــزە سیدالشــهدا کــە مســئول عملیاتهــای ســپاە پاســداران در
مناطــق شــال رشقــی کردســتان میباشــد ،بــا مقامــات میــت (ســازمان اطالعاتــی ترکیــه) ترکیــە جلســات مشــرکی را بـرای
متهیــد رویارویــی بــا نیــروی گریــا داشــتەاند کــە متعاقــب ایــن دیدارهــا اخیـرا ایـران مناطــق گریــا را مــورد توپبــاران
قـرار داد .شــاید در تــدارک آن میباشــند کــە در آینــدە در قندیــل و آســوس عملیــات و حمالتــی صــورت دهنــد .هامنطــور
کــه میدانیــم اخیـرا ایـران بــه دســتگیریهای گســردە شــهروندان کــرد و فعالیــن جامعــە مدنــی و همچنیــن میلیتاریســم
کردســتان را شــدت بخشــیده اســت .متــام ایــن مــوارد نشــان ایــن اســت کــه اســتعامرگران بەمتامــی کمــر همــت بــە نابودی
خلــق کــرد بســتەاند و هــر آنچــە در ایــن راســتا در توانشــان و در چنتــە داشــتە باشــند بــە اج ـرا خواهنــد گذاشــت.
هــم اکنــون دولــت اســتعامرگر ایــران از ابعــاد مختلــف تحــت فشــار میباشــد .ریــزش و اختالفــات درون ســاختاری
خــود ،ارتقــاء مبــارزات نیروهــای مخالــف ایــن ســاختار مســتبد بهویــژە مبــارزات حقطلبانــە خلقهــای ایــران در
چارچــوب مطالبــات ملــی خــود ،گســرش ســطح مبــارزات زنــان بــرای رســیدن بــە آزادی و حقــوق مــروع خــود
و جنبــش کارگــری و اعتصابــات گســردەای کــە روزانــە منســجمتر میگردنــد ،از ســوی دیگــر فشــار جامعــە جهانــی
و بخصــوص آمریــکا کــە اخیــرا هــم اقــدام بــە بازگشــت و بــه تعلیــق درآوردن مجازاتهــای وضــع شــدە ســازمان
ملــل پیــش از برجــام شــد کــە بــە مکانیســم ماشــە شــهرت یافتــە ،ای ـران را بیــش از پیــش در تنگنــا ق ـرار خواهــد داد.
دســتگاە دیکتاتــور خامنــەای در طــول ایــن ســالها و بهویــژە چنــد ســال اخیــر از چنــد حربــە و عملکــرد ب ـرای کنــرل
اوضــاع و ادامــە بقــای خــود اســتفادە کــردە اســت .بـرای جلوگیــری از ریــزش و بــە اصطــاح خودشــان بـرای جلوگیــری از
فتنــە درونــی ،یکدســت کــردن نظــام را چــارە کار دیدەانــد و در ایــن راســتا بــە حــذف آنانــی کــە در درون ســاختار خــود
مــورد واهمــە آنهــا میباشــند ،روی آوردەانــد .جهــت کنــرل مبــارزات ملیتهــای تحــت ســتم ،جنبــش زنــان ،کارگ ـران
و ...بــە ایجــاد رعــب و وحشــت ،وضــع قوانیــن ارتجاعــی و اغفــال جامعــە بــا رسمایەگــذاری بــر روی برنامەهــای مذهبــی
و ایدئولوژیــک امیــد بســتەاند .همچنیــن بـرای مقابلــە بــا تهدیــدات خارجــی بــە دو حربــە متکــی بودنــد :اول اینکــە بــا
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از ســوی دیگــر بــا کشــتە شــدن قاســم ســلیامنی در ابتــدای ســال  ٢٠٢٠رضبــە مهلکــی بــر بــازوی برونمــرزی و
منطقــەای ای ـران وارد گشــت و اساســا کشــن ســلیامنی تنهــا کشــن یــک شــخص نبــود بلکــە پایــان دادن بــە هژمونــی
ایــران در منطقــە و کشــاندنش بــە درون مرزهــای خــود بــرای اقدامــات مراحــل بعــدی مداخلــە در ایــران بــود.
کارتهایــی ماننــد داعــش هــم کــە شــیعەهای منطقــە را بــە بهانــە اتحــاد در برابــر داعــش بــە خــود متکــی کــردە بــود
نیــز پیشــر بــا پایــان داعــش از دســتش خــارج گشــتە بودنــد .همچنیــن ایـران بــا پــول نفــت نیروهــای نیابتــی خــود در
منطقــە را تغذیــە میکــرد ،ولــی از ایــن پــس بهدلیــل افــت قیمــت نفــت و همچنیــن محارصههایــی کــە در خصــوص
فــروش نفــت بــە ای ـران تحمیــل میگــردد ،دیگــر قــدرت تامیــن مالــی ایــن نیروهــا را بــە مثابــە قبــل نخواهــد داشــت.
ایـران کــە در مقابــل آمریــکا کــە بــە روابطــش بــا اروپــا ،روســیە و چیــن امیــد بســتە اســت ،ایــن را میدانــد کــە ماهیــت
سیســتم آمریــکا و اروپــا مشــابه میباشــند و اروپــا نــە قــدرت آن را دارد کــە در مقابــل آمریــکا از ای ـران حامیــت کنــد
و نــە منافــع آن چنیــن چیــزی را ایجــاب خواهــد کــرد .اروپــا شــاید بــر رس نزاعهایــی کــە بــا آمریــکا دارد بــا صــدور
بیانیــە نقــد و انتقاداتــی را متوجــە امریــکا کنــد ،ولــی در عمــل چنیــن تقابلــی را بــا آمریــکا در نتیجــە روابطــش بــا ایـران
نخواهــد داشــت .اسـراتژی روســیە و ایـران نیــز در مــورد انتخابــات پیــش روی آمریــکا کامــا در تضــاد بــا همدیگــر اســت.
ای ـران از بازگشــت ترامــپ بــە ریاســت جمهــوری آمریــکا واهمــە شــدید دارد .ولــی برعکــس روســیە بهطــور پنهانــی از
پیــروزی ترامــپ در انتخابــات اخیــر در مقابــل جــو بایــدن مناینــدهی دموکراتهــا حامیــت میکنــد .بــە همیــن دلیــل
اخی ـرا ای ـران بیــش از اروپــا و روســیە بــا چیــن ق ـرارداد عقــد منــوده اســت .ق ـراداد  ٢٥ســالە اخیــر ای ـران بــا چیــن کــە
بیشــر بــە ق ـرارداد گلســتان و ترکامنچــای دورە قاجــار شــباهت داشــت ،منونــە ایــن نزدیکــی ای ـران بــە چیــن میباشــد.
البتــە چیــن بــە چنــد دلیــل منیتوانــد یــار مهربــان و پشــت و پناهــی بـرای ایـران باشــد .بهدلیــل اینکــە چیــن در منطقــە
حاکمیــت نظامــی نــدارد و بیشــر رویارویــی اقتصــادی و فــراوردەای را بجــای مقابلــه نظامــی مبنــا قــرار میدهــد.
ولــی جــو خاورمیانــە در حــال حــارض بیشــر از یــک بــازار بازرگانــی یــک میــدان جنــگ نظامــی اســت .همچنیــن چیــن
بدلیــل پــروژە جــادەی ابریشــم کــە راە کشــیدن راە آهــن و خــط ترانزیتــی قطــار از چیــن بــە اروپــا میباشــد کــە بــا
توجــه بــه شــواهد بــه امتــام هــم رســیدە ،در تــاش ب ـرای بــه کنــرل درآوردن ســایر راەهــا و گلوگاههــای خــط ترانزیتــی
بخصــوص راهــای آبــی را کــە تنگـەی هرمــز یکــی از ایــن کانالهــا میباشــد ،اســت و در ایــن جهــت تنهــا از ضعفهــای
ایــران بــرای انعقــاد قــرارداد ســود بــردە اســت وگرنــە هیــچ تعهــدی دال بــر حفاظــت از دولــت ایــران منیپذیــرد.
در چنیــن وضعیتــی مســئلهی حائــز اهمیــت وخیمتــر نشــدن وضعیــت خلقهــای ایـران و جنبشهــای اجتامعی ،سیاســی
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بــدون تردیــد ایــران منیتوانــد ایــن وضعیــت را از ایــن پــس بــە آســانی ادامــە دهــد .هرچنــد کــە اقــدام بــە
یکدستســازی کنــد ،بــە هــان انــدازە هــم نیروهــای قبلــی وفــادار بــە خــود را بــە دشــمن خــود تبدیــل کــرده و
ایــن رسشــت ایــن نــوع سیاســت میباشــد .از ســویی دیگــر نیــز ناچــار بــە ایــن اســت .چ ـرا کــە فســاد ،جنــگ قــدرت
و افــت وفــاداری بــە رژیــم بهطــور فزاینــدە در میــان خــود نیروهــای رژیــم افــت کــردە و هرکــس بــە فکــر چاپیــدن
و اســتحکام بخشــیدن بــە موقعیــت خــود اســت نــە بــە اصطــاح حفــظ مصلحــت نظــام .از ســوی دیگــر ای ـران بــا
هزینەهــای امنیتــی و ایدئولوژیــک تــوان جلوگیــری از انفجــار خشــم مــردم و مبــارزات آنهــا را از دســت دادە
اســت .هیبــت پوشــالیاش شکســتە و خلقهــای ای ـران ،زنــان و زحمتکشــان روز بــە روز در کنــار خشمشــان جســارت
انقالبیشــان ارتقــاء مییابــد و نهادهــا و ارزشهــای ایــن رژیــم فاســد را مــورد نفریــن انقالبــی خــود ق ـرار میدهنــد.
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پرداخــت هزینەهــای هنگفــت و تشــکیل گروهــای نیابتــی خود در عـراق ،یمن ،ســوریە ،لبنــان و ...بە اخاللگــری منطقەای
دامــن بزننــد و از ســوی دیگــر در مقابــل تهدیــدات آمریــکا متکــی گشــن بــە روابــط بــا اروپــا ،روســیە و چیــن میباشــد.
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و فرهنگــی آنهــا ،در میــدان جنــگ نیروهــای رسمایـهداری جهانــی و دولــت اســتعامرگر ایران اســت .این مهم مســتلزم
بینشــی صحیــح از وضعیــت موجــود و طبــق آن ارتقــای خودســازماندهی میباشــد .جنبشــی مشــرک کــە امــکان
خودســازماندهی را بـرای هــر یــک از خلقهــا و جنبشهــا فراهــم ســازد ،هــم اینکــە اجـزای جنبــش را در یــک مســیر
انقالبــی و دموکراتیــک بــه هــم مرتبــط ســازد .متاســفانە بــا وجــود مخالفــت عمــدە در درون خلقهــا و جنبشهــای
آنهــا در برابــر حاکمیــت ایـران ،هنــوز هــم چــه در ســطح منفــرد و چــە مشــرک ســازماندهی منســجم و مدونــی کــە
بــا تــوان و نیــروی محکمــی رژیــم را بــە چالــش بکشــد ،شــکل نگرفتــە اســت .ایــن موضــوع باعــث شــدە حاکمیــت
نظــام چنــان کــە الزم اســت مــورد رضبــات مهلــک ق ـرار نگیــرد ،هــم اینکــە نیروهــای رسمای ـەی جهانــی ســعی در
ایجــاد جایگزینهــا شوونیســمی و قدرتطلــب مناینــد و بــە ایــن طریــق مبــارزات بەحــق را بــە تحریــف بکشــانند.
متاســفانە در رشق کردســتان هــم ،بــا وجــودی کــه نســبت بــە دیگــر خلقهــا و ســایر مناطــق ایـران ســازمانیافتەتر
میباشــد ،بــاز نیــز جنبــش و مبــارزات آن دچــار وضعیــت پراکندگــی و عــدم انســجام میباشــد .هم ـهی اح ـزاب در
ســخن بــر نیــاز بــه اتحــاد عمــل تاکیــد میورزنــد ولــی در عمــل یا منفــرد و یــا بــا ائتالفهای محــدود چندحزبــی رفتار
میکننــد .ایــن خــود نشــانە اغفــال و عــدم قرائــت صحیــح وضعیــت و مراحــل پیـشرو اســت .احـزاب بــە فعالیتهای
محــدود سیاســی و دیپلامتیــک بســندە میکننــد هــر چنــد در واقــع منیتــوان ایــن فعالیتهــا را نیــز دیپلامتیــک
نامیــد .در بهرتیــن حالــت یــک فعالیــت انفرماتیــو اســت .در مــورد وضعیــت کــرد بــە کشــورهای اروپــا و آمریــکا ،آن
هــم هــر حــزب و جریانــی در چارچــوب دیــدگاە محــدود حزبـیاش آن را انجــام میدهــد .در حالتــی دیگــر چرخــش
در دور باطــل میــان نزاعهــای ایـران ،کشــورهای منطقــە و جهانــی رقبایــش اســت .همچنیــن احـزاب رشق کردســتان
دور از جامعــە و در حــر اردوگاهــی جنــوب کردســتان و بهطــور محــدود در اروپــا میخواهنــد فعالیتهــای
خــود را مدیریــت مناینــد .ایــن نیــز هی ـچگاە نخواهــد توانســت تهدیــدی جــدی ب ـرای دولــت ای ـران قلمــداد گــردد.
پـژاک و کــودار بــا متــام توانشــان در تــاش بـرای شــنا کــردن عکــس جریان آب هســتند کە شــدیدا بــا جنگ ویــژە رژیم
و انــزوای تنگنظــری احـزاب شوونیســت ایرانــی و کالســیک کــرد مواجهــە هســتند .بــا ایــن وجــود هامنطــور کــە در
کنگ رههــای اخیــر خــود بــر آن تاکیــد داشــتەاند ،همچنان از هیچ تالشــی دریغ نخواهنــد ورزید تا رســیدن بە موفقیت.
بـرای نیــل بــە پیروزی بهجای اکتفا بە فعالیتهای محدود سیاســی ،دیپلامتیک و انفرماتیو بایســتی رویەی انقالبیگری
را مبنــا قـرار داد و در قبــال رویکردهــای تکحزبــی و ائتالفهــای محــدود چندحزبــی بــە جنــگ خلق انقالبــی و ایجاد
ســازماندهی فراگیــر جنبــش پرداخــت ،احـزاب میتواننــد بــە نیــروی پیشــاهنگ آن تبدیــل شــوند ،ولــی حــق مصــادرە
آن را نخواهنــد داشــت .عــاوه برایــن بایســتی همــواره درون جامعــه و بــا خلــق و در کوهســتانهای آزاد کردســتان بــه
مدیریــت جنبــش انقالبــی پرداخــت زیرا عدم حضــور فعال در میان خلق و ملس مشــکالت و دغدغهی آنها دســتاوردی
بـرای خلــق نخواهــد داشــت .در چنیــن صورتــی امــکان حفاظــت و عبــور مبــارزات در مســیر صحیــح فراهم میشــود.
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ش آزادیخــواه کــرد بــه رهــری
ظهــور و پیرشفــت رسیــع جنبـ 
پ.ک.ک (حــزب کارگــران کردســتان) در شــال کردســتان
در اوایــل ده ـهی  ۱۹۷۰معــادالت سیاســی منطق ـهای را بــه
صورتــی ریشــهای بــه تزلــزل درآورد .جنبشــی کــه مراحــل
ظهــور ،پیرشفــت و شــکلگیری ذهنیتــی ،ســاختاری و آن
خــارج از نظــام جهانــی بــود .ظهــور رهــری پ.ک.ک برنامهی
ایجــاد دومیــن فلســطین در کردســتان را بـ ه هــم ریختــه بــود،
کردهــا متوجــه علــل مســتعمرگی رسزمینشــان شــده بودنــد
و از نظــر داخلــی بــرای نخســتین بــار مشــرکا و همزمــان
علیــه دولتهــای اســتعامرگر بــر رسزمینشــان بــه جنــگ
و مبــارزه برخاســته بودنــد .جمعیتــی  ۵۰میلیونــی پراکنــده
شــده میــان چهــار دولــت رفتهرفتــه هرچــه بیشــر تحــت
تاثیــر ایــن جنبــش ق ـرار میگرفتنــد ،مرزهــای جغرافیایــی و
سیاســی معاهــدات ســایکس-پیکو و لــوزان را درهــمنوردیــد.
انقالبهــای ضــد نظــام جهانــی در چیــن ،ویتنــام و نهایتــا
خلقهــای ایــران ۱۹۷۹( ۱۳۵۷م) در نظــم اســتعامرگری
شــکاف بــه وجــود آورد و رشایــط مناســبی جهــت تغییــر در
ایــن برهــهی زمانــی و وضعیــت ،بــرای خلقهــای منطقــه
و بــه ویــژه خلــق کــرد ایجــاد منــود .در ایــن رشایــط ظهــور
رهــری اسـراتژیک ملــی در کردســتان متــام نیازهــای مــادی و
معنــوی ملــی را فراهــم آورد و انقــاب دموکراتیــک کردســتان
همزمــان بــه امیــدی بــرای خلقهــای منطقــه نیــز مبــدل
گردیــد .در تاریــخ معــارص اولیــن بــار بــود کــه ملــت کــرد
بــدون قــرار گرفــن تحــت خدمــت بیگانــگان ،در راســتای
منافــع ملــی خــود بــه جنــگ برمیخواســت .رهــر ملــی
بــا اتــکا بــر اس ـراتژی ملــی ،متــام کردهــا را متحــدو در یــک
ســنگر مشــرک علیــه اســتعامرگران منطقـهای و فرامنطقـهای
گــرد هــم آورد .طــی دو دهــه جنبــش آزادیخــواه کردســتان
بــه رهــری پ.ک.ک بــه یــک جنبــش سیاســی موثــر در ســطح
منطقــه و جهــان مبــدل گشــت .از میــان خاکســرها ،ملتــی
کــه تــا آن زمــان در «ســکوت مطلــق مــرگ» بــه رس میبــرد،
ملتــی مبــارز و غیــور چشــم بــه دنیــا گشــود کــه هیــچ
قدرتــی قــادر بــه متوقــف کــردن و بازداشــتنش از آزادی نبــود.

بیکسکردستانی

در پــس هــر واقعــهای اجتامعــی و سیاســی ،پیشــینهای تاریخــی و فرهنگــی وجــود دارد کــه هیــچ رویــدادی منیتوانــد
خودرسانــه از ایــن پیشزمینههــای تاریخــی بــه وقــوع پیوســته و تحــت تاثیــر ق ـرار نگیــرد .هــر آنچــه امــروز بــه وقــوع
میپیونــدد بهشــدت تحــت تاثیــر رویدادهــای دیــروز اســت و فــردای مــا را شــکل میدهنــد .از ایــن نقطهنظــر تاریــخ،
رصفـاً دانــش تفســیر گذشــتهها نیســت ،بلکــه رسنخهــای مهمــی در مــورد امــروز و فــردا ارائــه میدهــد .درســت برعکــس
مکاتــب پوزیتیویســتی،حقایق تاریخــی رصفـاً بــه گذشــتهها مربــوط نیســتند .بــه تعبیــر دیگــری ،تاریــخ مزارســتان مــردگان
و روایاتــی بیخاصیــت نیســت؛ بلکــه دانشــی اســت کــه بــه میـزان آگاهــی از آن میتوانیــم امــروز و آینــده را نیــز روشــن
ســازیم و بــه میـزان ایــن قــدرت روشـنفکران ه ( )Intellectulو درک صحیــح از دانــش تاریــخ ،درســت را از اشــتباه و دوســت
را از دشــمن تفکیــک دهیــم .اگــر جامع ـهای دوســت را از دشــمن تفکیــک منیدهــد و یــا صــواب را از ناصــواب تشــخیص
منیدهــد ،بــه ایــن معنــی میباشــد کــه از دانــش الزم حیــات اجتامعــی محــروم اســت و منیتوانــد مصالــح حیــات اجتامعیاش
را تشــخیص دهــد .ملتــی کــه تاریخــش از ســوی دیگ ـران بازگــو و بــه رشــتهی تحریــر درآیــد ،بهشــدت بــا تهدیــد نابــودی
روبهروســت و اگــر تــوان نــگارش تاریــخ ملــی و اجتامع ـیاش را از خــود نشــان ندهــد از ســوی بیگانــگان فتــح و اســتعامر
میگــردد .اســتعامرزدگی از کودکــی آغــاز و ایــن رونــد تــا پایــان دوران تحصیلــی کامــل میگــردد .زی ـرا انســان مســتعمره
بهجــای آمــوزش و تدریــس تاریــخ و فرهنــگ خــود ،تاریــخ و فرهنــگ بیگانــگان و اســتعامرگران را میآمــوزد .ایــن نــوع
آمــوزش ،دانــش نیســت ،یــک جهــل محــض اســت کــه هامنند یــک عملیــات پاکســازی ذهنیتــی و فرهنگــی از ســوی بیگانگان
و اســتعامرگران صــورت میگیــرد .انســان اســتعامرزده ،از تاریــخ و ریش ـههای خــود نــاآگاه اســت و یــا اشــتباه را صحیــح و
دشــمن را دوســت میانــگارد! ذاتـاً نظــام آموزشــی اســتعامری ،هدفــی جــز ایــن نــدارد .جوامــع مســتعمره حتــی اگــر دارای
ف و متخصصیــن هــم باشــند ،بــاز هــم آنچــه از دانــش میداننــد متعلــق بــه بیگانــگان اســت.
بزرگرتیــن پروفســورها ،فیلســو 
شــاید ایــن مــورد ،نقط ـ ه ی کــور مســئلهی قــرون معــارص خاورمیانــه اســت کــه ره ـران و روشــنفکران آن تــوان برونرفــت
از آن را از خــود نشــان ندادهانــد .خاورمیانــه (بینالنهریــن) کــه طــی ه ـزاران ســال مهــد متــدن و گهــوارهی انســانیت بــود
و کلیــه مکاتــب فکری-فلســفی انســانیت در گهــوارهی آن پــرورش یافتنــد ،چگونــه در مدتــی بســیار کوتــاه بــه اســتعامر
غــرب در آمــد؟ چــه اســکندرها ،آکیلیس،ریچــارد ،چنگیــز و تیمورهــا چشــم بــه آن دوختنــد ،حتــی ب ـرای مدتــی هــم فکــر
میکردنــد کــه فتــح منودهانــد امــا در واقــع تــوان مهــار و حکمرانــی درازمــدت در آن را از خــود نشــان ندادنــد .خاورمیانـهی
فتــح نشــدنی چگونــه اســیر زنجیرهــای اوریانتالیســم ،دولت-ملــت و نظــام عوامفریبانـهی رسمایـهداری گشــت؟ ایــن پُرســان
معضلــی روشــنفکری اســت کــه ســخت جنبشهــای سیاســی و اجتامعــی مــدرن را تحــت تاثیــر قـرار داده و میدهــد و تــا
زمانیکــه در ایــن زمینــه شــفافیتی صــورت نگیــرد ،شــعارهای اســتقالل و آزادی همچنــان بیمحتــوا و فاقــد معنــا خواهنــد
مانــد .چــون جوامعــی کــه اســتقالل ذهنیتــی و فکــری نداشــته باشــند فقــط چنــان فکــر میکننــد کــه مســتقل هســتند!

نقش جدال رشق وغرب در توطئ ه بیناملللی

اولیــن جــدال بــه ثبــت رســیده رشق-غــرب در بزرگتریــن کتــاب ادبــی ایلیــاد ،اثــر هومــر (ســدهی  ۹ق.م) بــه نــگارش
درآمــده اســت .جــدال و جنــگ در میــان یونــان غربــی و خلــق تــروای رشقــی کــه در ســواحل رشقــی دریــای اژه زندگــی
میکردنــد ،روی داده اســت .طبــق پژوهشهــای باستانشناســی مردمــان تــروا هــان متــدن هیتیــت ،از نیــاکان کُردهــای
امــروزی میباشــند .ایــن جنــگ کــه ده ســال بــه طــول کشــید حــدود  ۱۴۰۰ســال پیــش از میــاد رخ داده کــه هومــر بــه
زبانــی ادبــی و اســطورهای در اثــر ایلیــاد بــه آن میپــردازد .هکتــور و آخیلــوس دو شــخصیت قهرمــان داســتانند کــه در
شــخصیت آنهــا متدنهــای رشق وغــرب ســمبلیزه شــده اســت .هکتــور قهرمــان شــهر تــروا اســت کــه بــه جنگــی ناخواســته
تــن داده اســت .آخیلــوس نیــز قهرمــان یونانیــان اســت کــه هرچنــد در ابتــدا ناخواســته امــا بعدهــا طــی دسیســهای
ناگزیــر بــه مشــارکت در جنــگ میشــود .طبــق روایــت داســتان ب ـرادر کوچــک هکتــورِ ،پاریــس در یــک مهامنــی ،هلــن
همــر منالئــوس پادشــاه اســپارت را میربایــد و بــه همــراه خــود بــه شــهر تــروا مــیآورد .ایــن بــرای خدایــان یونانــی
کــه از قبــل برنام ـهی اشــغال و غــارت ثــروت و ماملــک تــروا را در رس میپروراندنــد ،بهرتیــن بهان ـهی اعــام جنــگ شــد.
پــس از لشکرکشــی یونانیــان بــه ســواحل تــروا وپــس از ده ســال جنــگ ،یونانیــان قــادر نشــدند جنــگ را بــه نفــع خــود
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اسب تروا ،دروازههای مرشق زمین را گشود

آســیای صغیر و خاورمیانه پس از فروپاشــی امپراتوری عثامنی و تقســیم ســاختارهای سیاســی-اداری و جغرافیای در بین
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اساســا لشکرکشــی صلیبیــون بــه آناتولــی و شــام واکنشــی علیــه بیــرون رانــدن بیزانــس از آناتولــی اســت .چــون در
جنــگ مالزگــرد کردهــا و ترکهــا (۱۰۷۱م) بــر اســاس توافقــی سیاســی-نظامی اســراتژیک بیزانــس را از آناتولــی
بیــرونرانــده بودنــد .اولیــن جنــگ و لشکرکشــی بــه رشق توســط پــاپ اوربــان دوم در شــورای کلرمونــت از ۱۰۹۶
آغــاز و تــا  ۱۲۹۱یعنــی حــدود  ۱۹۶ســال طــول کشــید .غربیهــای صلیبــی ،آناتولــی ،شــام و حتــی اورشــلیم و
قــدس را تحــت کنــرل خــود درآوردنــد و پادشــاهی اورشــلیم را اعــام منودنــد .خاورمیانــه تنهــا بــا تهدیــد مســیحیت
مواجــه نبــود ،بلکــه بــا غــارت و فتوحــات نظامــی غــرب رسوکار داشــت .ظهــور صالحالدیــن ایوبــی بهعنــوان رهــری
سیاســی و نظامــی کــه جهــان اســام را علیــه فتوحــات بیگانــگان متحــد و نظامیــان اشــغالگر غربــی را از مــرق زمیــن
ب ـرای همیشــه ریش ـهکنکــرد ،تاریخــی و حیاتــی اســت .دقیقــا همچــون هکتــور و آخیلــوس تحــت لــوای اســام و
مســیحیت صالحالدیــن بــه منایندگــی رشق و ریچــارد شــیر دل نیــز بــه منایندگــی غــرب ایــن بــار در قــدس بــه میــدان
نــرد میرونــد .بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار پیــروز میــدان تحــت فرمانــروای صالحالدیــن کُــردی ،جهــان رشق اســت.
دیالکتیکــی تاریخــی همیشــه در میــان متــدن غــرب و رشق وجــود داشــته و بــدون درنظــر گرفــن ایــن پیشــینهی تاریخــی
درک درســت مســائل روز خاورمیانــه امکانپذیــر نیســت .گاه هلــن ،زن یونانــی بهان ـهی جنــگ و جــدال بــوده و گاه
نزاعهــای اسالمی-مســیحی ،امــا در حقیقــت از دیرزمــان ایــن دو متــدن بــه بهانههــای گوناگونــی همــواره درصــدد فتــح و
اشــغال یکدیگــر بــوده و هســتند! تنشهــای موجــود در رشق مدیرتانــه ،ســوریه ،عـراق ،افغانســتان و حالت بـهروز هامن
جنگهایــی اســت کــه از زمــان قدیــم در منطقه وجود داشــته اســت .در توطئـهی بیناملللــی  ۱۵فوریــه  ۱۹۹۹انگار متدن
غــرب انتقــام صالحالدیــن ایوبــی را پــس از گذشــت صدهــا ســال پــس میگرفــت! نتیجتـاً صالحالدین نیــز اصالتاً کُــرد بود!
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خامتــه دهنــد .حیلهگــری و دسیسـهچینی خدایــان یونانــی در ایــن وضعیــت وارد عرصـهی میــدان میشــود و از طریــق
توطئهگــری یونانیــان موفــق بــه تصاحــب شــهر میشــوند .ادیســه بــه فرماندهــان جنــگ میگویــد کــه اســب چوبــی
غولپیکــری بســازند و تــا حــد امــکان بهرتیــن رزمنــدگان و جنــگاوران یونانــی را در آن جاســازی کننــد .ایــن دسیســه اجـرا
میشــود ،مــردم تــروا فکــر میکردنــد کــه پیــروز شــدهاند ،چــون کشــتی یونانیهــا از ســاحل عقبنشــینی کــرده بــود.
مــردم بــه بیــرون از دروازههــای شــهر میآینــد و چــون تصــور داشــتند آن اســب غولپیکــر هدیـهای از یونانیهاســت و
چــون اســب نــزد مردمــان تــروا مقــدس بــود ،اســب تــروا را بــه درون شــهر میآورنــد و جشــن میگیرنــد .امــا وقتــی شــب
هنــگام کــه شــهر بــه خــواب فــرو مـیرود ،کشــتیها بــه ســاحل بازمیگردنــد ،رسبــازان داخــل اســب هــم بیــرون میآیند
و بدینصــورت دروازههــای شــهر را بــاز میکننــد .ارتــش یونــان پــس از ایــن بــه داخــل شــهر یــورش میبــرد و متــام مــردم
شــهر تــروا را میکشــند ،شــهر را بــه یغــا میبرنــد و زنهــا را بــه بردگــی میگیرنــد .داســتان «اســب تــروا» از ایــن قـرار
اســت .جنگــی کــه از هــان اول بــا اخاللگــری «ربــودن هلــن» اعــام رشوع ،ســپس بــا دسیسـ ه آخیلــوس را بــه درون آن
میکشــند ودر نهــات بــا دسیسـهی اســب تــروا خامته مییابــد .پس از گذشــت هزاران ســال داســتان جنگ تــروا در حوالی
هــان جغرافیــا داســتان توطئــه علیــه رهــر آپــو و خلــق کُــرد و ایــن بــار در ســطح «بیناملللــی» تکرر پیــدا منــود .در میان
قهرمانــان داســتان نیــز شــباهتهای بســیاری شــگفتانگیزی وجــود دارد .رهــر آپــو در دفاعیـهای تحــت عنــوان «کُــرد
آزاد هویــت نویــن خاورمیانــه» کــه بــه دادگاه تجدیــد نظــر آتــن در ســال  ۲۰۰۳ارائــه منــود ،مفصــا بــه آن پرداخته اســت.
جنــگ صلیبیــون یکــی دیگــر از جدالهــای بــزرگ بیــن متــدن رشق-غــرب در تاریــخ محســوب میگــردد .هرچنــد ســعی
میشــود پوششــی دینــی بــه ایــن جنــگ داده شــود ،امــا در واقــع جنبههای سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و نظامــی آن بر
جنبهی دینی آن ســنگینی میکند .در پشــت این جنگ که اسالم-مســیحی آن را پوشــش داده ،جدال کهن متدن رشق-غرب
نهــان اســت .در آن زمــان تــرکان ســلجوقی اکــر مناطق تحت کنــرل امپراتوری بیزانس را بــه تصاحب خــود درآورده بودند.
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دولت-ملتهــای عـراق ،ســوریه ،ترکیــه ،ایـران و دولتهــای عربــی از حالــت تهدیــد علیــه غــرب درآمــد و بــه بخشــی از نظــام
جهانــی مدرنیتـهی رسمایـهداری الحاق گشــت .کشــف نفــت و منابع انرژی فســیلی بســیار در ســالهای  ۱۹۳۰-۱۹۲۰در میادین
نفتــی و گازی خاورمیانــه رونــد فراینــد کنــرل منطقــه را ترسیــع منــود .دولت-ملت بــه مثابهی «اســب مدرن تــروا» نقش کلیدی
در گشــایش دروازههــای مــرقزمیــن و کنــرل متــدن باســتان در تاریخ معــارص را ایفا منــود .تهاجامت نظامی و لشکرکشـیهای
بــزرگ قــادر بــه فتــح فرهنــگ باســتان و غنــی خاورمیانــه نشــد ،امــا مدرنیتــهی رسمایـهداری بــا تاســیس نظــام دولت-ملــت و
ترویــج ملیگرایــی در میــان ملتهــای منطقــه بــه عنــوان پایههــای نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری توانســت رضبات کشــندهای
از نظــر تاریخــی و فرهنگــی بــه جهــان رشق وارد کنــد .نظــام سیاســی موجــود ،در خاورمیانــه هنــوز هــم نظمــی بجامانــده پس
از جنــگ جهانــی اول از جانــب متــدن غــرب اســت .هــر چنــد نظــام سیاســی اســتعامرگر پهلویهــا و نظــام تاســیس شــدهی پس
از آن بســیار بــه شــعار اســتقالل ،خودکفایــی ملــی ،توســعه و پیرشفــت ایــان داشــتند و هنــوز هــم دارنــد؛ امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه خاورمیانــه پــس از جنــگ جهانــی اول و طراحــی سیاســی-جغرافیایی آن کامـاً وابســتهی متــدن هژمونگـرای غــرب
شــد .تنشهــای موجــود بیــن دولــت رسکوبگــر ،اســتعامرگر و فقهســاالر ای ـران و دولــت رسکوبگــر ،امپریالیســت واشــغالگر
آمریــکا فقــط در راســتای منافــع کوتاهمــدت و روزانــه انجــام میگیرنــد .متاســفانه دولتهــای خاورمیانــه پــس از حــل مســائل
و مصالــح سیاســی-اقتصادی خــود بــا بیگانــگا ن واربابانشــان هرگــز دغدغـهای تاریخــی و ریشـهای بــا غــرب نداشــته و ندارنــد.
بافــت فرهنگــی ،جغرافیایــی ،درهمتنیدگــی قومــی و مذهبــی خلقهــای خاورمیانــه کــه در طــول ه ـزاران ســال علیرغــم
تفاومتندیهایشــان کنــار هــم زندگــی کــرده بودنــد ،بــا خطوطــی عمیــق از هــم مجـزا و بــه دشــمن یکدیگــر تبدیــل شــدند.
مســئلهی کُــرد یکــی از عمیقتریــن مســائل تاریــخ معــارص خاورمیانــه اســت کــه از ایــن طریق همزمــان با نس لکُشــی خلقهای
ارمنــی ،آشــوری و یونانــی خطکشــی و طراحــی شــد .در واقــع از نظــر تاریخــی بریتانیــا و فرانســه در درجــه اول مســئول ایــن
سلســله نس لکُشـیها هســتند .توافقنامـهی ســایکس-پیکو ( ) Sykes-Picot Agreementکــه در مــه  ۱۹۱۶بــه امضا رســید ،در
کل آغــاز سیاســت نابــودی خلقهــای خــاور زمیــن و بهخصــوص خلقهــای آناتولــی بــود .هــدف اصلــی ایــن توافقنامه تقســیم
مناطــق تحــت کنــرل ترکهــای عثامنــی میــان بریتانیــا و فرانســه بــود .صدهــا هـزار آشــوری در ســالهای  ۱۹۱۵نسلکُشــی
شــده بودنــد .یــک میلیونونیــم ارمنــیدر فواصــل ســالهای  ۱۹۱۷-۱۹۱۵مــورد نسلکشــی قـرار گرفتنــد .مناطــق عربنشــین
را بــا وعــدهی اســتقالل علیــه عثامنیهــا بــه قیــام وادار منودنــد .امپراتــوری عثامنــی بهعنــوان آخریــن مدافــع رشق ،هــم از نظــر
داخلــی و هــم خارجــی ناتــوان شــد و نهایتــا از ویرانههــای آن دولتــی بــا جغرافیــای بســیار کوچــک امــا از نظــر نس لکُشــی بــا
ماهیتــی بســیار وســیعتر بــه نــام «جمهــوری ترکیه» ســاخته شــد .توطئـهی بــزرگ از آن تاریــخ آغاز شــد که خلقهــای منطق هرا
بــا شــعار «بـرای هــر ملتــی دولتــی» بــه جــان هــم انداختنــد و خــود از فراســوی اقیانوسهــا نظارهگــر جنگهــای خونیــن و
نسلکشـیهای متعــدد خاورمیانــه بودنــد .فراینــد نسلکشــی،مهاجرت اجبــاری و آسیمیالســیون کُردهــا کــه از  ۱۹۲۴رشوع و
تــا ربــودن و تحویــل دادن رهــر آپــو بــه مقامــات دولــت فاشیســت تــرک تــداوم پیــدا کــرد ،هنــوز هــم در دســتور کار اســت.
کُردهــا یکــی از کهنتریــن خلقهــای منطقــه کــه برخــوردار از فرهنــگ مقاومــت و جنــگاوری چنــد هــزار ســاله
بودنــد بــا قیــام بــه مقابلــ ه علیــه نظــم نویــن دولت-ملــت و سیاســتهای نس لکُشــی برخاســتند .قیــام شیخســعید
پی ـران در شــال کردســتان و ســمکو شــکاک در رشق کردســتان همزمــان دارای یــک علــت اصلــی پــس از جنــگ جهانــی
اول بودنــد .ایــن دو قیــام بــر ضــد نظــم نویــن دولت-ملــت ،سیاســت انــکار و نابــودی ملــی بــود .بــا ایــن تفــاوت کــه
یکــی علیــه دولــت فاشیســت تــرک و دیگــری علیــه دولــت فاشیســت پهلویهــا مســلح شــدند .دوگانگــی نس لکُشــی و
قیــام تــا ســالهای  ۱۹۳۹-۱۹۳۸تــداوم یافــت و نهایتــا جنبشهــای مــدرن و اح ـزاب ناسیونالیســتی کُــردی ظهــور یافتنــد.
در کل ،متــام قیامهــا و جنبشهــای مــدرن ناسیونالیســتی کُــرد هــر کــدام بــه نحــوی و در مقابــل یکــی از ایــن دولتهــا
کــه کردهــا و کردســتان در میانشــان تقســیم شــده بــود ،بــه مبــارزه برخاســتند .هــر کــدام در مامنعــت از بــه پایــان رســیدن
مرحلـهی نسلکشــی ملــی نقشهــای مهمــی ایفــا منونــد و اجــازه ندادنــد کُردهــا بــه رسنوشــتی هامننــد ارمنیهــا ،آشــوریها
و دیگــر خلقهــادچــار گردنــد .امــا در عیــن حــال دو مشــکل اساســی هــم داشــتند :اول «کُردســتانی آزاد ومتحــد » در برنامـ ه و
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ش آزادیخــواه کــرد بــه رهــری پ.ک.ک (حــزب کارگ ـران کردســتان) در شــال کردســتان در
ظهــور و پیرشفــت رسیــع جنب ـ 
اوایــل ده ـهی  ۱۹۷۰معــادالت سیاســی منطق ـهای را بــه صورتــی ریش ـهای بــه تزلــزل درآورد .جنبشــی کــه مراحــل ظهــور،
پیرشفــت و شــکلگیری ذهنیتــی ،ســاختاری و آن خــارج از نظــام جهانــی بــود .ظهــور رهــری پ.ک.ک برنام ـهی ایجــاد
دومیــن فلســطین در کردســتان را ب ـ ه هــم ریختــه بــود ،کردهــا متوجــه علــل مســتعمرگی رسزمینشــان شــده بودنــد و از
نظــر داخلــی ب ـرای نخســتین بــار مشــرکا و همزمــان علیــه دولتهــای اســتعامرگر بــر رسزمینشــان بــه جنــگ و مبــارزه
برخاســته بودنــد .جمعیتــی  ۵۰میلیونــی پراکنــده شــده میــان چهــار دولــت رفتهرفتــه هرچــه بیشــر تحــت تاثیــر ایــن جنبــش
قـرار میگرفتنــد ،مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی معاهــدات ســایکس-پیکو و لــوزان را درهــمنوردیــد .انقالبهــای ضــد نظــام
جهانــی در چیــن ،ویتنــام و نهایتــا خلقهــای ای ـران ۱۹۷۹( ۱۳۵۷م) در نظــم اســتعامرگری شــکاف بــه وجــود آورد و رشایــط
مناســبی جهــت تغییــر در ایــن برهـهی زمانــی و وضعیــت ،بـرای خلقهــای منطقــه و بــه ویــژه خلــق کــرد ایجــاد منــود .در
ایــن رشایــط ظهــور رهــری اس ـراتژیک ملــی در کردســتان متــام نیازهــای مــادی و معنــوی ملــی را فراهــم آورد و انقــاب
دموکراتیــک کردســتان همزمــان بــه امیــدی بـرای خلقهــای منطقــه نیــز مبــدل گردیــد .در تاریــخ معــارص اولیــن بــار بــود کــه
ملــت کــرد بــدون قـرار گرفــن تحــت خدمــت بیگانــگان ،در راســتای منافــع ملــی خــود بــه جنــگ برمیخواســت .رهــر ملــی
بــا اتــکا بــر اسـراتژی ملــی ،متــام کردهــا را متحــدو در یــک ســنگر مشــرک علیــه اســتعامرگران منطقـهای و فرامنطقـهای گــرد
هــم آورد .طــی دو دهــه جنبــش آزادیخــواه کردســتان بــه رهــری پ.ک.ک بــه یــک جنبــش سیاســی موثــر در ســطح منطقــه
و جهــان مبــدل گشــت .از میــان خاکســرها ،ملتــی کــه تــا آن زمــان در «ســکوت مطلــق مــرگ» بــه رس میبــرد ،ملتــی مبــارز و
غیــور چشــم بــه دنیــا گشــود کــه هیــچ قدرتــی قــادر بــه متوقــف کــردن و بازداشــتنش از آزادی نبــود .ایــن نوزایــش ،همزمــان
پــرده از چهــرهی نظــام اســتعامرگر بیناملللــی برداشــت و زوایــای اســتعامر جهانــی بــر خاورمیانــه و کردســتان را هــر چــه
بیشــر افشــا منــود .علیرغــم اینکــه اروپــا ،دادگاه حقــوق بــر اروپــا از جنایــات و نس لکُشـیهایی کــه رژیمهــای فاشیســتی
عـراق ،ترکیــه و ایـران در کرســتان مرتکــب شــدند ،چشــم پوشــی کردنــد و ارتــش مخفــی ناتــو معــروف بــه گالدیــو در جنــگ
علیــه گریالهــای آزادی کردســتان کامــا از رژیــم فاشیســت ترکیــه از لحــاظ سیاســی ،نظامــی ،تســلیحاتی ،تاکتیکهــای جنــگ
و فنــاوری جنگــی حامیــت بــه عمــل آورد نیــز ،امــا گریــا از نظــر کمــی و کیفــی هــر چــه بیشــر پیرشفــت منــود و روزبـهروز
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اساســنامهی سیاســی هیــچ جنبشــی وجــود نداشــت و نــدارد؛ هــر جنبــش رصفــا در بخشــی از کردســتان فعالیــت کــرده و تنهــا
کردهــای ســاکن در آن بخــش را مخاطــب قـرار مـیداد .دوم اینکــه جنبشهــای ناسیونالیســتی و احـزاب مدرن هیــچ کدام نظم
جهانــی و معاهــدات بیناملللــی را علــت وضعیــت مســتعمرهی کردهــا و کردســتان منیدانســتند و تنهــا بــا دولتهــای منطقــه
در جنــگ و ســتیز بودنــد .حــال اینکــه کردســتان در دو معاهــدهی بیناملللــی (معاهــدی ســایکس-پیکو در  ۱۹۱۶و معاهــدهی
لــوزان در  ) ۱۹۲۳در میــان دولتهــای تــازه تاســیس شــدهی ترکیــه ،ایـران ،عـراق و ســوریه بهشــکلی قانونــی تقســیم شــده
بــود و تــا زمانیکــه ایــن پوشــش قانونی-سیاســی برداشــته منیشــد و ملــت کــرد رسمنشــا اصلــی اســتعامر را درمنییافــت فقــط
بــا جنــگ علیــه ایــن دولتهــا امــکان نتیجهگیــری بســیار ضعیــف بهنظــر میرســید .بــه نوعــی دولتهــای نــام بــرده بــا اتــکا
بــه قوانیــن بیناملللــی سیاســت نس لکُشــی ،آسیمیالســیون و نابــودی کردهــا را اجـرا میمنودنــد .قوانیــن بیناملللــی ایــن اجــازه
را بــه ایــن دولتهــا مـیداد و امــروز نیــز متــام جنایــات علیــه کردهــا متکــی بــر قوانیــن بیناملللــی اســت .در واقــع کُردهــا در
معاهــدات و قوانیــن بیناملللــی نس لکُشــی شــدند! دولت-ملتهــای غولآســای فاشیســت بــا کســب اجــازه از معاهــدات
بیناملللــی علیــه خلقهــای منطقــه و بهخصــوص خلــق کــرد ،جنایــات ضــد برشیــت انجــام میدهنــد .حتــی جنــگ کردهــا بــا
دولــت ترکیــه ،عـراق و ایـران از یــک نظــر یکــی از پایههــای تامیــن مصلحــت سیاســت غربــی اســت .درســت همچــون جنــگ
« فلســطین-ارسایئل» مســئلهی کــرد بــا دولتهــای مخاطــب نیــز برنامهریــزی شــده اســت .اگــر چــه ره ـران و جنبشهــای
مــدرن کــرد بــا شــجاعت و دلیــری و بــه قیمــت جانشــان تــا پــای دار بــه مبــارزه بــا ایــن دولتهــا برخاســتند و بســیار ی
نیــز بــه شــهادت رســیدند ،امــا هیــچ یــک قــادر بــه گام نهــادن بــه فراســوی مرزهــای رســمی نشــده و نظــم قانونــی و سیاســی
جهانــی کــه مســئول اصلــی وضعیــت مســتعمرگی خاورمیانــه ،کردهــا و کردســتان بــود را تحــت ســوال و فشــار قـرار دهنــد.
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جنبــشآزادیخــواه کردســتان هامننــد ســتارهای در ظلمــت شــب آســان مــرقزمیــن تابناکتــر و درخشــانتر میشــد.
جنبــش آزادیخــواه ملــی در میــان جامعــه و فــرد کــرد تغییراتــی ریشـهای بهوجــود آورد .نظــم اســتعامرگری در ذهــن و روح
انســان کــرد شکســت و ســکوت مــرگ بــه نــدای بلنــد آزادی و اســتقالل مبــدل گشــت .شکس ـتناپذیری گریــا در مقابــل
ارتــش ناتــو موجــب خیــزش ملــی در رستــارس شــال کردســتان شــد .ســالهای  ۱۹۹۱-۱۹۹۰خیزشهــای رسارسی مردمــی و
مطالبــات اســتقالل و آزادی در متــام کردســتان ،خاورمیانــه و جهــان بازتابــی وســیع یافــت .مراحــل تحزبــی ،گریالیــی و مردمــی
شــدن جنبــش قطعــی شــده بــود ،مســئلهی کــرد در ســطح منطقــه و جهانــی مطــرح بــود .موقعیــت اس ـراتژیک رهــری و
تعــادالت سیاســی کــه در شــام و خاورمیانــه بهوجــود آورده بــود ،نقشــی کلیــدی در ایــن تحــوالت داشــت .دولــت ترکیــه و
ناتــو متوجــه ایــن موقعیــت رهــری بودنــد .زیـرا متــام تالشهــای دشــمن جهــت رسکــوب مــردم و پاکســازی گریــا در کوههــا
و شــهرها فاقــد نتیجــه بــود .ایــن تحــوالت شــال کردســتان مســتقیام جنــوب کشــور را نیــز تحــت تاثیــر قـرار داد و خیــزش
مــردم کــرد در بهــار ســال  ۱۹۹۱علیــه رژیــم اســتعامرگر بعــث صدامحســین و تاســیس حکومــت اقلیمــی از نتایــج ایــن
مبــارزات بیــش از دو دهــه شــال کردســتان بــود .انقــاب کردســتان در ســطوح جهانــی تاثیـرات مهمــی بهوجــود آورده بــود.

توطئه بیناملللی؛ تجدید پیامن سایکس-پیکو

جنــگ  ۸ســاله ایران-عـراق بــه ســاختار اقتصــادی ،سیاســی و نظامی دولت عراق آســیبهای عمیقــی وارد کرد .پــس از آن ،جنگ
خلیــج در ســال  ۱۹۹۱و اشــغال کویــت از ســوی عـراق ،دولــت صدامحســین را مــورد هــدف ناتــو و آمریــکا قـرار داد .یکــی دیگر
از تحــوالت بــزرگ ســال  ۱۹۹۱ســقوط بلــوک سوسیالیســتی شــوروی بــود که زمینــه را جهت مداخــات آمریکا در منطقــه فراهم
کــرد .ســقوط شــوروی روســیه و جنــگ خلیــج دو عامل اساســی اما نامتام جهــت مداخالت مســتقیم آمریکا در خاورمیانــه بودند.
زیـرا انقــاب بلشــویکی اکتــر  ۱۹۱۷در روســیه و رسایــت زودهنگام آن به آســیای میانــه ،خاورمیانه و حتی کشــورهای رشق اروپا
تهدیــد جدیــدی از ســوی رشق بـرای جهــان غــرب بهشــار میآمــد .پــس از جنــگ جهانــی دوم ایــن جــدال در قالــب جنــگ
رسد تــدام یافــت و نهایتــا در ســال  ۱۹۹۱جهــان دو بلوکــی کمونیستی-کاپیتالیســتی بــا فروپاشــی بلــوک رشقــی ،یــک طرفه شــد.

بــدون شــک جنبــش آزادی کردســتان بایــد بــا مدنظــر قـرار دادن ایــن تحــوالت و آیندهنگــری بیشتــری بــا وضعیــت موجــود
مــدارا میمنــود .در ایــن وضعیــت روشهــای خشــونتآمیز و تعمــق بخشــیدن بــه گرایشــات ملیگرایانــه و جنــگ کُرد-تــرک و
بیــن خلقهــا در راســتای منافــع آمریــکا و ناتــو قـرار میگرفــت .تغییـرات اسـراتژیک در نحــوهی مبارزاتــی جنبــش آزادیخــواه
و اعــام آتشبسهــای متعــدد از ســال  ۱۹۹۳بــه بعــد حکایــت از درک همــه جانبــه وضعیــت منطقــه و «در پیشگیــری
رویکردهــای مناســب بــا رشایــط بهوجــود آمــده» مســئله کــرد در ترکیــه و منطقــه داشــت .حکومــت لی ـرال تورگــوت اوزال
بــا عالقـهی فـراوان حتــی آمادگــی خــود جهــت تغییــر قانــون اساســی ترکیــه و شــناخت حکومتــی فــدرال بـرای کردهــا را اعــام
منــوده بــود .کردهــا بیــش از  ۲۰ســال جنگیــده و ارادهی سیاســی خــود را بــه طــرف مقابــل تحمیل کــرده بودند و حــال نوبت به
نتیجهگیــری سیاســی بــود .امــا ایــن رونــد مســاملتآمیز متــام برنامههــای بلندمــدت آمریــکا و ناتــو را در منطقــه نابــود میکــرد
و نشــان از کنــرل خــارج شــدن مســئلهی کــرد داشــت .مســئلهی کــرد و فلســطین بایــد بالتکلیــف در انحصــار آمریــکا و ناتــو
بهعنــوان اهرمهــای فشــار جهــت سوءاســتفاده در مســائل خاورمیانــه همچنــان میمانــد .فضــای سیاســی خشــونتبار و جنگی
خاورمیانــه در تامیــن منافــع آمریــکا و ناتــو نقشــی کلیــدی ایفــا میمنــود و وضعیــت بایــد بــر همیــن منــوال بــه پیــش میرفت.
امــا رهــر عبداللــه اوجــاالن بارهــا آمادگــی کامــل خــود را جهت حل مســئلهی کــرد از طریق راهحلهای سیاســی و مســاملتآمیز
اعــام داشــت و ایــن گرایــش سیاســی از جانــب برخــی از محافــل سیاســی داخلــی ترکیــه مورد اســتقبال قـرار میگرفــت ،از همه
مهمتــر ایــن کــه ،رونــد سیاســی در منطقــه برخــاف منافــع آمریــکا و ناتــو بــود ،حتــی ضــد منافــع آنهــا بــه شــار میآمــد .بــه
همیــن جهــت تورگــوت اوزال مــورد ســوءقصد قـرار گرفــت و کشــته شــد ،جناحهــای طرفــدار حــل مســئلهی کــرد و مذاکـرات
بــا پ.ک.ک یکــی پــس از دیگــری از صحن ـهی سیاســی حــذف شــدند و نهایت ـاً ترکیــه بــه فضــای جنگــی پیشــین بازگشــت.
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رهــر آپــو در بســیاری از نوشــتارهایش اشــاره بــه اهــداف توطئ ـهی بیناملللــی و ناعدالتیهــای نظــام بیرحــم مدرنیت ـهی
کاپیتالیســتی علیــه ملــت مظلــوم کــرد منــوده اســت .از طرفــی رهــر یــک ملــت را جهــت پناهندگــی سیاســی بــه اروپــا دعــوت
کردنــد ،ایــن دعــوت از ســوی گروهــی از اعضــای مجلــس یونــان بهصورتــی رســمی انجــام گرفــت .امــا از دیگــر ســو زمانیکــه
رهــر آپــو بــه خــاک یونــان رســید بــا رضبالعجــل خــروج از مرزهــای آن کشــور مواجــه شــد .هیــچ کشــور اروپایــی حــارض بــه
اعطــای حــق پناهندگــی سیاســی بــه رهــر ملتــی کــه خــود مســئول متــام نس لکُشـیهای آن بودنــد ،نشــد! ایــن در حالــی اســت
کــه طبــق قوانیــن خــود اروپــا و اعالمیــه حقــوق بــر ،اگــر شــخصی مــورد تعقیــب و پیگــرد دولــت یــا یــک گــروه قـرار گرفتــه
باشــد ،حــق پناهندگــی در کشــور دیگــری دارد؛ بنابرایــن ،آن عــده از افـراد سیاســی کــه مخالف دولــت یا گروهی خاص هســتند
و مــورد پیگــرد و تعقیــب قـرار گرفتــه و جــان آنهــا در خطــر باشــد ،حــق پناهندگــی سیاســی را دارنــد .بایــد یــادآور شــد کــه در
آن زمــان در قانــون اساســی ترکیــه «حکــم اعــدام» هنــوز لغــو نشــده بــود و رهــر آپو از نظــر قانونــی دارای رشایــط کامل حقوق
پناهندگــی سیاســی بــود .حتــی زمانــی کــه خمینــی در فرانســه بــود از ایــن حــق اســتفاده منــود و بـرای مدتــی در آنجــا مســتقر
شــد .در حقیقــت مســئلهی کــرد هیــچ شــباهتی بــه دیگــر مســائل خاورمیانــه ،اعـراب و حتــی فلســطین هــم نداشــت .عمــق
مســئلهی کــرد ،دولتهــای اروپایــی را وادار منــود کــه ارزشهــای انســانی و نســبتاً دموکراتیــک خــود را نیــز زیرپــا نهنــد .اروپــا
جــای بـرای کــرد آزاد و هویــت ارادهمنــد نداشــت ،در واقــع هــر چنــد کردهــا جهــت صلــح و دوســتی بســیار تــاش کردنــد ،امــا
جــز کوهســتان دوســتی نداشــتند و جهــان همــه بــه آنهــا پشــت کــرده بــود .مانــدن و کســب حــق پناهندگــی سیاســی رهــر
آپــو در اروپــا بــه ایــن معنــی بــود کــه اروپــا مســتقیام وارد جنگــی شــود کــه خــود در معاهــدات بیناملللــی برپــا کــرده بــود .بــه
همیــن جهــت متــام فرودگاههــای اروپــا بــه روی رهــر آپو بســته شــد .اگــر در داخل مرزهــای اتحادیــه اروپــا رویدادی ناخواســته
متوجــه رهــر آپــو میگشــت ،عواقــب سیاســی آن متوجــه اتحادیـهی اروپــا میشــود ،در ایــن رشایــط بایــد در وهلـهی نخســت
بــا حیلهگــری از مرزهــای اتحادیــه اروپــا اخـراج میگشــت ،پــس از ایــن ،رسنوشــت رهــرآپــو بــه پولپرســتان اروپایــی ربطــی
نداشــت و اتحادیـهی اروپــا هیــچ مســئولیتی قانونــی و سیاســی در مقابــل انســانیت منیپذیرفــت .تنهــا دولــت وقــت ایتالیــا
ش نشــان داد کــه بالفاصلــه بــا فشــارهای سیاســی آمریــکا و ناتــو مواجــه شــد.
نســبت بــه دیگــر دول عضــو اتحادیــه اورپــا نرمـ 
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نهایت ـاً دولــت ترکیــه در ســال  ۱۹۹۸بــه مرزهــای ســوریه لشکرکشــی و اعــام کــرد اگــر دولــت حافــظ اســد رهــر آپــو را از
مرزهــای ایــن کشــور خــارج نکنــد ارتــش ترکیــه وارد خــاک ایــن کشــور شــده و ســوریه را اشــغال خواهــد کــرد .دولــت حافــظ
اســد بهشــدت تحــت فشــارهای بیناملللــی و منطق ـهای بــود .یــا میبایســتی جهــت دفــاع از موقعیــت سیاســی و قانونــی
جنبــشآزادی کردســتان بــا دولــت ترکیــه و جهــان وارد جنــگ میشــد و یــا بایــد رهــر آپــو از ســوریه خــارج میگشــت؛ از
دیگــر ســو ،تــا آن زمــان حــزب دموکـرات کردســتان عـراق و اتحادیــه میهنــی کردســتان در جنــگ نظامــی بــر رس حاکمیــت در
جنــوب کردســتان بودنــد ،امــا در یکــم اکتــر  ۱۹۹۸رهـران ایــن دو حــزب بــه واشــنگنت دعــوت شــده ،توافــق منــوده و پ.ک.ک
را یــک جنبــش تروریســتی اعــام منودنــد .همچنیــن از پ.ک.ک دعــوت کردنــد کــه بایــد خــاک جنــوب کردســتان را تــرک
کنــد .اساس ـاً یکــم اکتــر  ۱۹۹۸اســتارت توطئ ـهی بیناملللــی زده شــد ،زی ـرا قدرتهــای توطئهگــر از اتخــاذ چنیــن موضعــی
از ســوی دو حــزب بــزرگ کردســتانی و تروریســت اعــام کــردن پ.ک.ک امیــدوار بودنــد کــه خواهنــد توانســت پ.ک.ک را
محــدود و فلســطینی دوم در کردســتان ایجــاد کننــد .از ایــن جهــت نقــش رسان حــزب وقــت حــزب دموک ـرات کردســتان و
اتحادیــه میهنــی کردســتان اس ـراتژیک بــود .بــا برجســته کــردن نقــش سیاســی ایــن دو حــزب ،کردهــا بهعنــوان بزرگتریــن
پتانســیل جنگــی تحــت کنــرل آمریــکا و ناتــو قـرار میگرفــت و ایــن قــدرت سیاســی-نظامی بهعنــوان دومیــن پایــگاه آمریــکا
در منطقــه مــورد اســتفاده قـرار میگرفــت .بــه ایــن جهــت بایــد رهــری پ.ک.ک نابــود و پ.ک.ک نیــز پاکســازی میگشــت.
زیـرا بــه مانعــی بــزرگ در مقابــل «پــروژهی خاورمیانـهی بــزرگ» آمریــکا و ناتــو تبدیــل شــده بــود .پــس از  ۲۰ســال فعالیــت
سیاســی ،ایــن فشــارها موجــب خــروج رهــر آپــو در  ۹اکتــر  ۱۹۹۸از ســوریه شــد و بدینصــورت توطئ ـهی بیناملللــی آغــاز
شــد؛ توطئـهای در مقابــل کل خاورمیانــه بــود ،امــا بازیهــا ،دسیسـهچنینیها و دادوســتدهای پشــت پــرده بــر رس رهــر ملــی
کردهــا بــود .نقــش کلیــدی رهــر آپــو و مســئلهی کــرد در معــادالت منطقـهای علــت اصلــی مــورد هــدف قـرار گرفــن وی بــود.
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مرحلـهی نخســت توطئــه بیناملللــی از  ۹اکتــر ســال  ۱۹۹۸یعنــی خــروج رهــری از ســوریه تــا  ۱۵فوریــه  ۱۹۹۹یعنــی ربــودن
وی در کنیــا و تحویــل دادن رهــری بــه دولــت ترکیــه اســت .در ایــن مرحلــه هــدف توطئهگـران نابــودی و رسبهنیســت کــردن
رهــر آپــو بــود .مرحلـهای اســت کــه قدرتهــای در پشــت توطئــه بــه رهــری آمریــکا قصــد داشــتند از هــر طریقــی کــه شــده
از نظــر فیزیکــی ،رهــری را از میــان بردارنــد .شــیوهی از میــان برداشــن رهــر آپــو قبـاً برنامهریــزی شــده بــود ،دسیســه از ایــن
قـرار بــود کــه اگــر دولتهــای عضــو اتحادیـهی اروپــا و عضــو ناتــو بــه رهــر آپــو پناهندگــی ندهنــد ،در ایــن صــورت ناگزیــر
بــه ســوریه و خاورمیانــه بــاز خواهــد گشــت و در هنــگام پــرواز بــر فـراز آســان مدیرتانــه ،هواپیــای حامــل رهــر عبداللّــه
اوجــاالن را بهصورتــی مخفیانــه ســاقط و منهــدم کننــد .هــدف توطئـهی بیناملللــی درگام اول نابــودی فیزیکــی رهــر آپــو بــود،
امــا رهــر آپــو زمانیکــه در اروپــا بــود ،متوجــه ایــن دسیســه شــد و مانــع از اجـرای آن گشــت .ایــن ســناریو بــاز در بــاروس
و ســفارتخانهی یونــان در کنیــا تکـرار شــد ،امــا هــر بــار رهــر آپــو آگاهانــه عمــل منــود و ایــن دسیسـهها را آشــکار ســاخت.
در ایــن مــدت رهــر آپــو طــی یکــی از ســخرنانیهایش در کانــال تلویزیونــی َمــد تـیوی ( )Med TVدر  ۱۵اکتــر  ۱۹۹۸بـرای
اولیــن بــار بحــث از توطئـهای علیــه خــود و خلــق کــرد منــود .در ســخرنانیهای بعــدی هرچــه بیشــر ایــن موضــوع را فــاش و
تــاش کــرد تــا اذهــان عمومــی را از دسیسـهها ،بازیهــای سیاســی و توطئــه آگاه ســازد .اولیــن واکنــش بــه توطئـهی بیناملللــی
در زندانهــای ترکیــه تحــت عنــوان «نخواهیــد توانســت خورشــیدمان را بــه ظلمــت بکشــید» از  ۹اکتــر  ۱۹۹۸آغــاز شــد .ایــن
سلســله واکنشهــا کــه از زندانهــا رشوع شــده بــود موجــب بــه حرکــت درآمــدن مــردم کــرد در رستــارس جهــان شــد .کردهــا
رسنوشــت خــود را در رسنوشــت رهــرش میدیــد و کامــا از خطـرات احتاملــی آگاه بودنــد .بههمیــن جهــت لحظهبهلحظــه
تحــوالت را پیگیــری میکردنــد و خــود را جهــت هــر گونــه احتــال ناخواســتهای آمــاده میکردنــد .مقاومــت رهــری بــا
مقاومــت زندانیهــای سیاســی و از آنجــا نیــز بــه مقاومتــی مردمــی و ملــی در رسارس ترکیه و جهان وســعت و ترویج پیــدا کرد.
ایــن در حالــی بــود کــه رهــر آپــو بــار هــا از هدفــش در ســفر بــه اروپــا بهصورتــی شــفاف بحــث بــه میــان آورده بــود و حتــی
طــی یکــی از تحلیالتــش کــه از تلویزیــون بهطــور مســتقیم در آن زمــان پخــش شــد ،اظهــار داشــت کــه بــا بازگشــت از آنــکارا
بــه دیاربکــر (آمــد در ســال  )۱۹۷۸حزبــی شــدیم ،بــا آمدمنــان بــه ســوریه و خاورمیانــه (در ســال  )۱۹۷۹بــه ارتــش گریال دســت
یافتــه و بــا آمــدن بــه اروپــا (در ســال  )۱۹۹۸بــه دولــت دســت خواهیــم یافــت .رهــر آپــو همــواره اهــداف خــود از ســفر بــه
اروپــا بـرای اذهــان عمومــی ترشیــح میمنــود .هــدف رهرب آپو اســتفاده از موقعیت سیاســی ،دیپلامتیــک و قانونــی اروپا جهت
حــل مســاملتآمیز مســئلهی کــرد در متــام خاورمیانــه بــود .ایــن یــک اسـراتژیک جدیــد از ســوی رهــر ملــی بــود کــه اتحادیــه
اروپــا را ناگزیــر بــه درون قضیـهای میکشــاند کــه خــود ســاخته بودنــد و حــال بایــد خــود جهــت حــل آن گام برمیداشــتند .به
همیــن جهــت در بســیاری از روزنامههــای اروپــا رهــر آپــو «مــرد ناخواســته» اعــام شــد .ایــن اسـراتژی ،متام معاهــد بیناملللی
امضـزا شــده در مــورد کردهــا و کردســتان را زیــر ســوال میبــرد ،منافــع اتحادیـهی اروپــا و بهویــژه آمریــکا را در منطقــه بــه
خطــر میانداخــت .بــا توســل بــه توطئــه نقــاب از چهــرهی اروپــا برافتــاد و مشــخص شــد کــه اروپــا متدنــی چنــد چهره اســت!
هنگامــی کــه برنام ـهی اولیــه عملــی نشــد ،دولتهــای توطئهگــر (آمریــکا ،بریتانیــا ،یونــان وارسایئــل و )...و رسویسهــای
اطالعاتــی ایــن کشــورها بــا همــکاری یکدیگــر و طــرح نقشــهی آدمربایــی ،تحویــل غیرقانونــی بــه نیروهــای امنیتــی
ترکیــه و نهایتــا اعــدام رهــر عبداللّــه اوجــاالن را در برنامــهی کاری خــود قــرار دادنــد .ایــن دومیــن مرحلــهی توطئــه
بــود کــه هــدف از اعــدام کــردن رهــر آپــو توســط دولــت ترکیــه و افروخــن شــعلهی آتــش جنگــی خونینتــر از جنــگ
جهانــی اول بــود .رهــر آپــو بارهــا ربــودن و تحویــل خــود بــه دولــت ترکیــه را بــه تــرور آرشــیدوک فرانتــس فردینانــد
ولیعهــد امپراتــور اتریش-مجارســتان در جریــان جنــگ جهانــی اول تشــبیه کــرد کــه در  ۲۸ژوئــن  ۱۹۱۴توســط یــک
متعصــب ملیگ ـرای هجــده ســاله رصب ،گاوریلــو پرنســیپ در ســارایوو بوســنی بــه وقــوع پیوســت و جنــگ جهانــی بــا
تــرور او شــعلهور شــد .تــرور ولیعهــد امپراتــور اتریــش موجــب جنــگ جهانــی اول شــده بــود و حــال در پــس ربــودن و
تحویــل دادن رهــر آپــو بــه دولــت ترکیــه اهــداف جرقههــای آغــاز جنــگ جهانــی ســوم در خاورمیانــه نهفتــه بــود.
در واقــع ماج ـرای وبــودن رهــر آپــو ،توطئ ـهای بــود بــا هــدف توطئ ـهای بزرگــر! در ایــن مرحلــه کــه از  ۱۵فوریــه ۱۹۹۹
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بــدون حامیــت و مقاومــت تاریخــی ملــت کــرد و دوستانشــان در کردســتان ،خاورمیانــه و رسارس جهــان تالشهــای یکطرفــه
رهــر آپــو قــادر نبــود ایــن دسیسـهی کثیــف را خنثـ ی کنــد .پــس از انتشــار خــر ربــودن و گروگانگیــری رهــر آپــو در رســانهها،
کردهــا در همـهی نقــاط جهــان بــه خیابانهــا رسازیــر شــدند .ســفارتخانههای آمریــکا و ارسایئــل را بــه آتــش کشــیدند و خشــم
نهــان در روح جریحهدارشــان را متوجــه جهانــی کــه جــز مصالــح سیاســی-اقتصادی هیــچ شــناختی از عدالــت ،حقــوق بــر،
انســانیت و وجــدان نداشــت ،ســاختند .حامیــت و مقاومــت ملــی جامعـهی کُردســتان از رهــر آپــو پیشبینــی نشــده بــود .در
تهـران ،شــام ،قاهــره ،مســکو ،آتــن و متــام نقــاط جهــان میلیونهــا کــرد خشــمگین علیــه این توطئــه تظاهـرات منــوده و صدها
تــن از فرزنــدان قهرمــان کــرد جانشــان را در مقابــل رســانههای جهانــی بــه آتــش کشــیدند و بــا به آتش کشــیدن خود بــه جهان
اعـراض کردنــد .ربــودن و گروگانگیــری رهــر آپــو ،تابلــوی تراژدیــک رسنوشــت قاضــی محمــد ،دکرت قاســملو ،صــادق رشفکندی
و دههــا رهــر دیگــر را در اذهــان زنــده کــرد .تاریــخ بهشــکلی بســیار بیرحامنــه در حــال تکـرار بود ،ایــن تاریخ یــا باید متوقف
میشــد یــا اینکــه جهانــی کــه حــارض بــه رســمیت شــناخنت واقعیــت کــرد و کردســتان نبــود و سیاســت نس لکُشــی را تجدیــد و
تحمیــل میکــرد ،بایــد بــه آتــش کشــیده میشــود .در حقیقــت هنــگام توطئـهی بیناملللی خــون شــهدای  ۱۵فوریــه خمیرمایه
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موضعگیریهــای ایدئولوژیک-سیاســی رهــر آپــو مانــع از احقــاق اهــداف توطئهگـران شــد .دفاعیــات رهــر آپــو ،هــم مقیــاس
بــا اهــداف توطئــه و در وهلـهی اول اهدافــش منعطــف بــه خنثیســازی توطئـهای بــود کــه علیه خلقهــای منطقــه در جریان
بــود .اگــر توجــه داشــته باشــیم رهــر آپــو در دادگاه و کل دفاعیاتــش نهتنهــا از ملت کــرد ،بلکه در مقابــل غرب از متــدن رشق و
خاورمیانــه دفاعیــه ارائــه داد .در قبــال قدرتهــای غربــی ،صالحدالدیــن معــارص قدعلــم منــود کــه از کل ارزشهــای مرشقزمین
بــه تصفیــهحســابی تاریخــی بــا مدرنیتـهی رسمایـهداری برخاســته بــود .یکــی از بزرگرتیــن دســتاوردهای مبــارزه بــا توطئــه و
توطئهگـران در ســالهای نخســت ایــن بــود کــه آمریــکا و ناتــو نتوانســتند اســتفادهی ابـزاری از رهــری و جنبــش آزادیخــواه
کردســتان جهــت مداخــات نظامــی بــه خاورمیانــه کننــد .به این معنــی قادر نشــدند از ایــن دریچــه وارد خاک خاورمیانه شــود.
ایــن اقــدام آمریــکا بیفرجــام مانــد ،امــا بعــد از مدتــی بســیار کوتــاه و در ســال  ۲۰۰۱حمــات  ۱۱ســپتامرب در خــاک ایــاالت
متحــده آمریــکا انجــام گرفــت .در رســانههای جهانــی ایــن هواپیــا ربایــی و حملــه بــه برجهــای دوقلــوی مرکــز تجــارت
جهانــی در شــهر نیویــورک ،بــه القاعــده نســبت داد شــود .حمــات  ۱۱ســپتامرب ســال  ۲۰۰۱بهانـهی ورود مجــدد آمریــکا بــه
خاورمیانــه بــود کــه ایــن طــرح در اواخــر ســال  ۱۹۹۸و اوایــل ســال  ۱۹۹۹از طریــق رهــر آپــو خنثــی شــده بــود .در واکنــش
بــه ایــن حمــات ،ایــاالت متحــده آمریــکا «جنــگ بــا تروریســم» و «حملــه بــه افغانســتان» را اعــام کــرد .حــال بعــد از
ت میکننــد واقعـهی  ۱۱ســپتامرب
گذشــت  ۲۰-۱۹ســال از ایــن رویــداد جهانــی ،اســتدالالت جــدی بــه میــان آمدهانــد کــه ثابـ 
یــک توطئــه بــوده اســت؛ پیشــر از ســوی آژانسهــای اطالعاتی«موســاد و ســیا» برنامهریــزی و طراحــی شــده اســت .بعــد
از چنــد ســال در ســال  ۲۰۰۳آنهــم بــه دالیــل دیگــر ،بهانهه ـای مداخل ـهی نظامــی بــه ع ـراق را فراهــم و بدینصــورت
وارد خاورمیانــه شــدند .حتــی در مــورد ظهــور داعــش در ســال  ۲۰۱۴ادعاهــای جــدی وجــود دارنــد .قدرتهــای مدرنیتـهی
رسمایــهداری جهــت تحکیــم و تــدوام حضــور و موقعیــت نظامیشــان در منطقــه بــه چنیــن ابزارهایــی متوســل شــدند.
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تــا ســال  ۲۰۰۰تــداوم یافــت ،رهــر آپــو در ســختترین رشایــط ،مبــارزهای همــه جانبــه جهــت خنثیســازی توطئــه و
اهــداف آن در زنــدان انجــام داد .نهایتــا مراحــل بازجویــی وی را از ســوی مقامــات اطالعاتــی و قضــای دولــت بــه بازجویــی
دولــت تبدیــل کــرد ،جنایــات دولــت فاشیســت ترکیــه را فــاش و هــدف از تحــو ل دادنــش بــه ترکیــه را بــرای مقامــات
وقــت دولتــی ترشیــح کــرد .مقامــات دولــت فاشیســت ترکیــه ســنگ یکــی از بزرگتریــن پیروزیهــای تاریخشــان را بــه
ســینه میزدنــد و فضــای نژادپرســتانهای در داخــل کشــور ایجــاد کــرده بودنــد .آمریــکا از طریــق برپــا کــردن جنــگ کُــرد-
تــرک برنام ـهی مداخلــه بــه خاورمیانــه را طراحــی کــرده بــود ،انتظــار داشــتند رهــرآپــو دســت بــه مقاومتــی تنگنظرانــه
دهــد و در نتیجــه اهــداف توطئهگــران بــه انجــام رســد .رهــر آپــو در بســیاری از نوشــتارهایش بــه ایــن موضــوع
پرداخــت و اظهــار داشــت زمان ـ ی کــه در هواپیــا بــه مقصــد ترکیــه در حــال پــرواز بــوده بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده
اســت .امــا رهــری اســراتژی فــاش کــردن ،خنثیســازی و فاقــد تاثیــر کــردن اهــداف توطئــه را در پیــش گرفــت.
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مبــارزهی ملــی شــد و بـرای اولیــن بــار در تاریــخ معــارص رشق کردســتان بــا ایــن وســعت در انقــاب ملــی مشــارکت منــود.
در واقــع دولــت ترکیــه و دولتهــای توطئهگــر از تــرس خشــم مــردم کــرد بــه «سیاســت اعــدام» خامتــه بخشــیدند.
هیــچ دولتــی انتظــار چنیــن واکنشــی فراگیــر ،غیرقابــل کنــرل و خشــمگین از ســوی جامع ـهی کــرد را نداشــت .ایــن
نخســتین اعــراض رسارس کردهــا بهصورتــی یکصــدا ،متحــد و در ســطح ملــی علیــه «رسنوشــت تراژیــک خلقــی
بــه رســمیت نشــناخته» در قــرن بیســتویکم بــود .ایــران و رشق کردســتان در آن زمــان بــه یکــی از اساســیترین
پایگاههــای اعرتاضــات مردمــی مبــدل شــد .دولــت اســتعامرگر ای ـران تــا آن زمــان بهطــور مــدام شــعارهای مــرگ بــر
آمریــکا و مــرگ بــر ارسایئــل رس مــیداد ،امــا چــون ایــن توطئــه در قالــب منافــع او هــم قــرار میگرفــت در مقابــل
ســتمی کــه متوجــه کردهــا شــده بــود ،هیــچ عکسالعملــی رســمی و سیاســی نشــان نــداد .برعکــس مســتقیام
از توطئــه حامیــت کــرد و بــا متــام شــدت دســت بــه رسکــوب تظاهرکننــدگان زد ،صدهــا تــن از مــردم شــهید شــدند،
ه ـزاران نفــر زندانــی و دههــا تــن هنــوز هــم رسنوشــت آنــان نامعلــوم اســت  .ایــن سلســله رویدادهــا هــم بهعنــوان
وظیفــهی ملــی حامیــت از رهــر ملــی را بجــا آورد و هــم گامهــای آغازیــن انقــاب ملــی در رشق کردســتان شــد.
پــس بینتیجــه مانــدن سیاســت اعــدام بــا مقاومــت رهــری و خلــق ،مرحلـهی ســوم یعنــی صــدور حکــم حبــس ابــد یــا
«فرســایش در حبــس انف ـرادی جزیــرهی امرالــی» در دســتور کار ق ـرار گرفــت .هنــوز هــم زنــدان امرالــی بــا هیــچ قانــون
و حقوقــی مطابقــت نــدارد ،کام ـاً غیرقانونــی و فراقانونــی اســت .زی ـرا رهــر آپــو در داخــل مرزهــای اتحادی ـهی اوپــا
ربــوده و بــه گــروگان گرفتــه شــد؛ نظــم امرالــی آنچنــان کــه جلــو میدهنــد از ســوی دولــت اســتعامرگر ،فاشیســت و
خونآشــام ترکیــه مدیریــت و کنــرل منیشــود .در متــام مراحــل توطئ ـهی بیناملللــی نقــش ترکیــه فقــط در ســطح یــک
زندانبــان بــود و هــم اکنــون نیــز اینگونــه اســت! حــزب عدالــت و توســعه در ســال  ۲۰۰۲بــا گرایــش ســنتز تــرک-
اســام بــه ایــن هــدف بــه صورتــی قارچآســا قــدرت سیاســی در ترکیــه را بــه دســت گرفــت .در اوایــل بــا سوءاســتفاده
از عقایــد دینــی جمعیــت مســلامن و متدیــن کــرد خواســتند طرفــداران جنبــشآزادیخــواه کــرد را تحــت لــوای اســام
جــذب خــود کــرده و رهــری را از خلــق و جنبــش بگســانند .رهــر عبداللّــه اوجــاالن در پاســخ بــه ایــن مقطــع اقدامــی
معجزهگونــه انجــام داد .رهــر آپــو ایــن مرحلــه را بــه عنوان«زایــش ســوم» تعریــف منــود .زی ـرا قدرتهــای توطئهگــر
در امرالی«قتــل تدریجــی» رهــر آپــو را طراحــی منــود ه بودند.امــا علیرغــم رشایــط غیــر قابــل تحمــل امرالــی ،رهــر آپــو
یکــی از بزرگتریــن انقالبهــای ذهنیتــی و سیاســی را در رشایــط مطلــق مــرگ بهصورتــی معجزهآســا رقــم زد .در
آن رشایــط دشــوار کــه انســانی عــادی قــادر نیســت  ۶مــاه تحمــل منایــد ،تاریــخ متــدن دولتگ ـرا را موشــکافی و مــورد
بازخواســت ق ـرار داد .مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی را بــه عنــوان آخریــن حلق ـهی متــدن دولتگ ـرا آنالیــز و عنــوان منــود و
در نهایــت بــه حــل مســائل خــارج از متــدن دولتگ ـرای موجــود و در قالــب «مدرنیت ـهی دموکراتیــک» دســت یافــت.
متــام جنبشهــای سوسیالیســتی در جهــان همزمــان بــا ســقوط شــوروی منفعــل شــدند ،بــه بنبســت رســیده و تســلیم
نظــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری شــدند .امــا بــا انقــاب و زایــش ســوم انقــاب آزادی کردســتان و کــرد بــه قدرتــی جــدی
مبــدل شــدند .نظریههــا و اندیشـههای رهــر آپــو در زنــدان انفـرادی جزیــرهی امرالــی انعکاســی جهانــی یافــت و مــورد
توجــه متــام جوامــع خاورمیانــه و جهــان ق ـرار گرفــت .بــه خصــوص ارائــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک بهعنــوان
آلرتناتیــو نظــم دولتــی در نــوروز ســال  ۲۰۰۵از زنــدان انف ـرادی امرالــی ،بــه امیــد خلقهــای خاورمیانــه مبــدل گردیــد
و پایههــای نظــم امرالــی را بــه تزلــزل درآورد .بــه ایــن طریــق سیاســت فرسایشــی در زنــدان امرالــی هــم خنثــی شــد.
پایان بخش اول
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امرالـــــی
و سازوکار آن

بیس ـتویک ســال اســت کــه رهــر آپــو در جزیــرهی امرالــی کــه منــود سیســتم شــکنجه نظــام اســت ،گــروگان گرفتــهشــده
اســت .زنــدان جزیــره امرالــی ،یکــی از زندانهایــی اســت کــه ســطح امنیتــی و حراســتی آن فوقالعــاده بــاال و از ویژگیهــا
و تدابیــر خاصــی برخــوردار اســت .بــه دلیــل آبوهــوای بســیار مرطــوب ،حیــات و وضعیــت ســامتی زندانــی ،شــدیدا
درخطــر بــوده و بهعبارتــیدیگــر ،زندانــی از بــدو ورود در پروس ـهی تدریجــی و درازمــدت مــرگ و نابــودی ق ـرار میگیــرد.
در ایـ ن نــوع زندانهــا ،علیرغــم رشایــط وخیــم و امکانــات بســیار ضعیــف ،بهمنظــور قـرار گرفــن زندانــی در خــا روحــی و
روانــی یــا هــان مــرگ روح و معنویــات و مرگــی در خاموشــی ،از هــر لحــاظ ،از محیــط و محرکهــای خارجــی دور نگهداشــته
میشــود؛ درکل ،سیســتم امرالــی بــه شــکلی طراحــیشــده کــه هــدف از آن ،مــرگ فیزیکــی و معنــوی انســان زندانــی در آن
اســت .در زنــدان امرالــی ،ســطح امکانــات و رشایــط جهــت زندگــی و زنــده مانــدن ،بهصــورت ســامامنند از میــان برداشــتهشــده
اســت .هــدف ایــن سیســتم ،مــرگ تدریجــی زندانــی در کمرتیــن زمــان اســت .رهربآپــو بارهــا ایــن زنــدان را مشــابه زنــدان

گوانتانامــو یــاد کــرده اســت .ایشــان در اینبــاره چنیــن میگویــد« :هــر گون ـ ه ســازوکار ،طــرح و برنام ـهای کــه ب ـرای عملــی
کــردن در گوانتانامــو آمــاده و در نظــر میگرفتنــد ،ابتــدا آن را در زنــدان امرالــی اعــال و آزمودنــد کــه در صــورت جوابگــو
بــودن ،بعــدا در آنجــا هــم اج ـرا میشــد .تاکنــون غیــر از زنــدان امرالــی ،در هی ـ چ یــک از زندانهایــی کــه ســطح امنیتــی و
حفاظتــی آنهــا بســیار بــاال اســت ،بازجویــی ،محاکمــه و اج ـرای حکــم همزمــان و یکجــا برگ ـزار و اج ـرا نشــده اســت .لــذا
نبایــد از آن تنهــا بهعنــوان یــک زنــدان ،بلکــه بهمثابـهی یــک سیســتممتامعیــار شــکنجه یــاد منــود ».رهــر عبداللــه اوجــاالن،
در جــای دیگــری در رابطــه بــا تحمــل رشایــط حاکــم بــر ایــن زنــدان اینگونــه ارزیابــی میکنــد« :تــا زمانــی کــه بهمتامــی
سیســتمی کــه مـرا بــه اینجــا کشــانده نشــناخته و درک نکردم ،قــادر به تحمــل و معنادهی بــهتنهایی ،ایزوالســیون و شــکنجهای
کــه در اینجــا بــر مــن تحمیــل و اعــال میشــود ،نشــدم ».بعــد از توطئــه شــومبیناملللــی  15ی فوریــه  1999کــه منجــر بــه
ربــودن و تحویــل رهربآپــو بــه دولــت ترکیــه شــد ،زنــدان امرالــی را نوســازی و بازســازی منودنــد کــه جهــت شــناخت و آگاهــی
از ایــن تغیی ـرات و تدابیــر جدیــد ،اطــاع از وضعیــت ایــن جزیــره و زندانــش در طــول تاریــخ رضوری و مفیــد خواهــد بــود.
جزیــره امرالــی بعــد از جزیــره مرمــره در دریــای مرمــره ،بزرگرتیــن جزیــرهی ترکیــه اســت کــه هیچگونــه امکانــات و رشایــط
مســاعدی بـرای ســکونت عــادی در آن باقــی منانــده اســت .ایــن جزیــره ،پیشــر تحــت کنــرل و حفاظــت نیــروی دریایی بــود ،اما
بعــد از زندانــی منــودن رهــر آپــو در آنجــا ،کنــرل و حراســت از آن بــه مرکــزی به نام «مرکــز مدیریت بحران» واگذار شــده اســت.
جزیــرهی امرالــی ،از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب رشقــی دریای مرمره واق ع شــده اســت .از نظر تقســیامت جغرافیایی
از توابــع اســتان بورســای ترکیــه بــوده کــه کمرتیــن اطالعــات و منابــع تحقیقــی و پژوهشــی در رابطــه بــا آن وجــود دارد .انتهــای
شــالی و جنوبــی جزیــره صخــره و پرتــگاه و از پوشــش جنگلــی و آب شــیرین برخــوردار اســت .ایــن جزیــره از قدمــت زیــادی
برخــوردار و تــا روزگار امــروز ،هیچگونــه تحقیــق و تفحــص باستانشناســی بــر روی آن انجــام نگرفتــه اســت .ایــن جزیــره در
برهـهای از تاریــخ تحــت ســیطرهی آکاد و هیتیــت بــوده اســت .بعدهــا توســط امپراتــوری روم اشــغال میشــود .نــام اصلــی و
قدیمــی ایــن جزیــره «آیگایانــون» بــوده کــه بعدهــا بــه بســبجوس و گالیــوس تغییــر کــرده و در زمــان بیزانــس (رومرشقــی) برای
بــار دیگــر بــه کالولیمــوس تغییــر یافتــه اســت .در ایــن جزیــره آثــاری از کلیســا و مراکــز دینــی مربــوط بــه زمامــداری مســیحیان
برجــای مانــده اســت .در زمــان عثامنیــان از ســوی یکــی از فرماندهــان عثامنــی بــه نــام امیرعلــی بیــگ ترصف و اشــغال میشــود
کــه او هــم نــام خــود را بــر ایــن جزیــره نهــاده و بــه جزیــرهی امیرعلــی معــروف میشــود .از ایــن تاریــخ بــه بعــد ایــن جزیــره
تحــت حاکمیــت و کنــرل ترکهــا قـرار میگیــرد .تــا قبــل از جنگ جهانــی اول ،شــار قابلتوجهــی از رومیــان ارتدکســی در آنجا
ســاکن بودنــد کــه در میانــه جنــگ مجبــور بــه مهاجــرت میشــوند .بعــد از جنــگ ،تعــدادی از آنهــا کــه دوبــاره بــه ایــن جزیــره
بازگشــته بودنــد ،متعاقــب پیــان لــوزان و مبادلـهی اُرسا ،بــا شــاری از زندانیــان تــرک مبادلــه و بــه یونــان فرســتاده میشــوند.

تاریخ جزیره امرالی در قرن گذشته

تاریــخ ایــن جزیــره در صدســال گذشــته مملــو از وقایــع و رویدادهــای ناخوشــایند و وحشــتناکی همچــون اعــال شــکنجه،
تبعیــد و کشــتار بــوده اســت .در واقــع ایــن جزیــره کــه پیشــر همچــون گوش ـهای از بهشــت بــود ،مبــدل بــه جهنــم و منــاد
تــرس ،ظلــم و زور شــده کــه در روزگار کنونــی هــم ایــن رشایــط جهنمــی را بــر رهــر آپــو تحمیــل و اعــال میکننــد.
پیــش از رهــر آپــو ،اشــخاص دیگــری در ایــن جزیــره زندانــیشــدهاند ،از جملــه عدنــان منــدرس از نخس ـتوزیران پیشــین
ترکیــه و دو تــن از وزرایــش ،وی بعــد از کودتــا دســتگیر و در جزیــرهی یاســیا محاکمــه و در جزیــره امرالــی بــهدار آویختــه شــد.
یکــی دیگــر از زندانیــان ایــن جزیــره در گذشــته ،یلــاز گونــای ،هرنمنــد نامــدار و مبــارز کُــرد بــوده اســت .همچنیــن نویســنده
رفعــت ایلــگاز ،ابراهیــم بالبــان ،نقــاش رومــی آنگلــوس ســتافوندیوس و شــار زیــاد دیگــری از شــخصیتهای معــروف و نامدار.
رهربآپــو در اینبــاره میگویــد :شــا اطــاع داریــد کــه یکــی از ویژگیهــا و خصوصیــات امرالــی ایــن اســت کــه از دوران
ت در اینجــا زندانـ ی شــدهاند .رفعــت ایلــگاز دربــاره رشایــط ناگوار
بیزانــس تاکنــون ،مخالفــان و ناراضیــان رسشــناس و مهــم دولـ 
و تلــخ زندانــی بــودن در ایــن جزیــره چنیــن میگویــد :انســان منیتوانــد بیــش از دو ســال در ایــن مــکان زندگــی کنــد .کســی کــه
در معــرض آبوهــوای مرطــوب بیشازحــد آن اینجــا قـرار گرفتــه باشــد ،قــادر بــه رهایــی از تأثیـرات مخــرب آن نخواهــد بــود.
ALTIRNATIV PJAK
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پیــش از انتقــال رهربآپــو بــه ایــن جزیــره ،آن را کامــا تخلیــه کــرده و بهعنــوان منطق ـهی ممنوعــه کــه ورود غیرنظامیــان
بــه آن ممنــوع اســت ،اعــام کردهانــد .از زمیــن و دریــا هــم نزدیــک شــدن بــه محــدودهی پنــج کیلومــری غیرمجــاز اســت.
جزیــره کامــا بــه یــک محوطـهی نظامــی مبــدل شــده اســت .ســایر ســاختامنهای جزیــره نوســازی و بـرای اســکان نظامیــان
در نظــر گرفتـ ه شــده اســت .جــز نگهبــان و محافظــان ویــژه ،بیــش از هـزار نفــر نظامــی در آنجــا مســتقر شــدهاند .ســاختامنی
کــه از آن بهعنــوان زنــدان اســتفاده میشــود دارای زیرزمیــن و دوطبقــه اســت .طبقــهی فوقانــی مختــص بــه زندانبــان و
طبق ـهی همکــف هــم کــه شــامل ســه اتــاق مشــابه ســیزده مــری اســت ،رهــر آپــو در یکــی از آنهــا زندگــی میکنــد و
دو اتــاق دیگــر هــم یکــی ب ـرای دیــدار بــا وکال و دیگــری ب ـرای مالقــات بــا خانــواده در نظــر گرفت ـ ه شــده اســت .از زمــان
اســارت رهــر عبداللــه اوجــاالن تاکنــون ،مــدام بــر امکانــات و تجهی ـزات فنــی و امنیتــی افــزوده میشــود .جزیــره بهطــور
 24ســاعته بــا دوربینهــای مداربســته کنــرل و هرگونــه حرکــت و رفتوآمــدی تحــت تدابیــر شــدید امنیتــی قــرار دارد.
ب ـ ه ایــنترتیــب متامــی فعالیتهــا و رفتوآمدهــا نظــارت و کنــرل میشــوند .رطوبــت شــدید و انــزوای تحمیلــی موجــود،
بــدون شــک بــا گــذر زمــان تأثیــرات مخــرب عمیقــی بــر جســم ،روح و روان هــر انســانی برجــای میگــذارد .بیجهــت
نبــود کــه رفعــت ایلــگاز ،نویســندهی زندانــی ،قبــا گفتــه بــود کــه در ایــن رشایــط انســان منیتوانــد دو ســال مقاومــت کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در متامــی معاهــدات و پیامننامههــای بیناملللــی و منشــور حقــوق بــر ،بــر احـرام گذاشــن و رعایــت
حقوحقــوق زندگــی انســانی تاکیــد شــده و ایــن بهعنــوان اصلــی غیرقابــلاغــاض و بحــث پذیرفتــهشــده اســت ،امــا
متامــی ایــن مــوارد در رابطــه بــا رهــر خلــقکــرد ،رهــر آپــو نقــض و نادیــده گرفتــه میشــوند و اهمیــت و اعتبارشــان بــر
روی صفحــه کاغــذ میمانــد .هرچنــد بارهــا بــه شــیوهی مســتند و بــا جزئیــات کامــل ،ایــن وضعیــت نقــض فاحــش حقــوق
بــر و اعــال شــکنجهی سیســتامتیک بــه اطــاع کمیتــه ســی.پی.تی (ســازمان منــع شــکنجه) هــم رســیده و کامــا از آن
آگاهانــد ،امــا همچنــان نوعــی تحریــم خــری و اهــال عامدانــه نســبت بــه آن وجــود دارد و ایــن خــود اثباتــی اســت بــر
ایفــای نقــش قدرتهــا و ســازمانهای مختلــف بیناملللــی در برق ـراری ،اســتقرار و اســتمرار ایــن نظــام رسکــوب و شــکنجه.

سیستم امرالی مرکز انزوا و ایزوالسیون مطلق

ایــن جزیــره بــا اســارت رهــر آپو رسـاً به مرکز و محور ایزوالســیون مبدل شــد .از ســال  1999تا ســال  2009رهرب آپــو تنها زندانی
ایــن جزیــره بــود .در ســال  2009پنــج زندانــی دیگــر بــه نام شــیخموس پویـراز ،جومالی کاراســو ،بایـرام کایامز ،حاســبی آیدمیر و
حقیآلتــان را بــه آنجــا انتقــال دادند .این زندانیان را تا ســال  2015در آنجا نگه داشــته و ســپس بــه زندانهای دیگر منتقل کردند.
در هــان ســال ،هامیلــی یلــدرمُ ،عمــر خیــری کونار ،ویســی آکتاش ،نرصالله کــوران و چتیــن آرکاش را به این زنــدان منتقل کردند.
حــال در ایــن سیســتم شــکنجهی امرالــی رهــر آپــو بــه همـراه هاملــی یلــدرم و عمــر خیــری کونــار و ویســی آکتــاش نگه داشــته
میشــوند 21 .ســال اســت کــه رهــر آپــو بهتنهایــی و در یــک زنــدان تکســلولی محبــوس و ارتبــاط و تعاملــش را بــا خــارج
ممنــوع و قطــع کردهانــد .رهــر آپــو ایــن وضعیــت را چنیــن توصیــف میکنــد« :زندگــی در ایــن جزیــره و در یــک ســلول
انفـرادی بهنحــو ی کــه از هــر گونــه تعامــل و ارتبــاط بــا خــارج محــروم باشــی ،همچــون قـرار دادن انســانی زنــده در تابــوت
اســت و مــن نــام آن را گذاشــتم زندگــی در تابــوت .در ایــن مــکان تابــوت ماننــد ،حتــی نفــس کشــیدن هــم دشــوار اســت».
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در جزیــرهی امرالــی دیوارهــای ِدیــر مخروبـهای از طــرف اســتاد بنایــی بهنــام اســتاد فخــری مرمــت و تعمیــر شــده اســت .اولیــن
زندانیانــی کــه بــه ایــن جزیــره آورده شــدند ،کســانی بودنــد کــه در نقــاط مختلــف بــه جــرم قتــل زندانــیشــده بودنــد .در
ســال  1999زمانــی کــه جزیــره را تخلیــه کردنــد 247 ،زندانــی در آنجــا بودنــد .یکــی از قضــات تــرک در رابطــه بــا جزیــره امرالــی
میگویــد :بعــد مقدمــات و فراهــم منــودن زمینههــا در ســال  ،1934در ســال  1935در جزیــرهی امرالــی زندانــی ســاخته شــد.
مناظــر زیبــا و دلنشــین ایــن جزیــره ،بینظیــر اســت و در کمــر جایــی دیــده میشــود ،پوشــش گیاهــی و درختــان
کاج تــا ســواحل آن را دربرگرفتهانــد .وجــود حیوانــات زیبــا و درختــان میــوه شــبیه بهشــت اســت .امــا متاســفانه
سالهاســت کــه از آن بهعنــوان زنــدان و شــکنجهگاه و مکانــی بــرای اعــدام انســانها اســتفاده و یــاد میشــود.
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اعــال ایــن سیاسـتها در پــی تصویب مواد قانونی دیگری در یکم آگوســت  2005تشــدید یافت .زمان مالقــات با خانواده
را از یــک ســاعت بــه نیــم ســاعت کاهــش دادنــد .اگرچــه تــا ایــن زمــان بهصــورت غیرمنظــم و مقطعــی وکال میتوانســتند با
ایشــان دیــدار داشــته باشــند ،از ایــن به بعــد این دیدارها هم پایــان یافت و متامی درخواسـتهای دیدار را هــم رد میکردند.
همچنیــن برخــورد فیزیکــی و تهدیــد بــه مــرگ و کشــن ایشــان نیــز بــر متــام ایــن محدودیــت و ممنوعیتهــا افزوده شــد.
در ســال  2006بــا هــدف مســموم کــردن و بــه بهانـهی ایجــاد تغییــر و تعمیــر ،اتــاق ایشــان را بــا رنگهایــی کــه آغشــت ه بــه
مــواد شــیمیایی خطرنــاک و مســمو م کننــده بــود ،رنــگکــرده و در راســتای تشــدید هرچــه بیشــر فشــارها ،نوشــتهها و
نامههــای ایشــان را بههــمریختــه و بــا اعــال زور موهــای رسشــان را تراشــیدند .در ســال  2009جهــت رضبــه زدن بیشــر
بــهســامتی و نزدیکتــر کــردن زمــان مــرگ ،رهــرآپــو را از اتاقــی همچــون تابــوت بهجایــی تنگتــر کــه بهســختی
میتــوان در آن تنفــس کــرد ،انتقــال دادنــد و ایــن سیاســت و رفتــار را از اواســط ســال 2011بــه بعــد تشــدید منودنــد.
اولیــن مرحلــه از تشــدید ســامامنند ایــن فشــارها و انــزوا ،در تاریــخ  27ســپتامرب  2011بــا قطــع کامــل دیــدار
بــا وکال و در  22نوامــر  2011و در مقطــع گفتگوهــای اســلو بــا بازداشــت وکالیــی کــه بــرای مالقــات رفتــه
بودنــد ،رقــم خــورد .در مرحلــهی دوم هــم از تاریــخ ششــم اکتــر  2014بــه بعــد دیــدار بــا خانــواده و ســایر
مالقاتکننــدگان را ممنــوع کردنــد .در مرحلــهی ســوم هــم ،از اردیبهشــتماه  2015بــه بعــد دیدارهــای هیئــت
گفتگــو هــم قطــع و از آن زمــان تاکنــون هیــچ اطــاع و خــر موثقــی از وضعیــت ایشــان در دســت نیســت.

سیستم امرالی

در پی امضای پیامن و قرارداد میان ســازمان ســیا (ســازمان اطالعاتی آمریکا) و میت (ســازمان اطالعاتی ترکیه) رهرب آپو را در
امرالــی محبــوس کردنــد .رهــر آپــو دریکی از دیدارها با وکالیش ،در رابطه با سیســتم امرالی چنین میگوید :سیســتم امرالی
از ساختاری ویژه و پیچیده برخوردار و از س ه پای ه و محور اساسی شک ل گرفته است .محور و پایههای آمریکا ،اروپا و ترکیه.
آمریــکا و ناتــو ،نقــش اساســی و محــوری را در پایهگــذاری ایــن سیســتم و اســارت رهــر آپــو بــر عهــده داشــتند .زمانــی کــه
رهربآپــو را بــه ترکیــه تحویــل دادنــد ،نخسـتوزیر وقــت ،بولنــت اجویــت ،چنیــن بیــان کــرد کــه مــن نفهمیــدم کــه چـرا
آمریــکا اوجــاالن را بــه مــا تحویــل داد؟ و ایــن نیــز اثباتــی اســت بــر ایــن ادعــا کــه طـراح و مجــری اصلــی ایــن توطئــه خود
آمریــکا بــود کــه ناتــو را هــم در آن رشیــک کــرد .زمانــی کــه هنوز رهــر آپو در ســوریه بــود ،به بهانـهی مانور ،ناتــو نیروهای
خــود را بــه دریــای ســفید روانــه کــرد .از صحبتهــا و مواضــع دبیــر کل ناتــو در آن زمــان ،جاهیــر ســوالنا هــم ب هراحتــی
میتــوان بـ ه صحــت ایــن ادعــا پــی بــرد .بنابرایــن موجودیــت و اســتمرار سیســتم شــکنجه و فشــار امرالــی بــدون آمریــکا
غیرممکــن اســت و بســیاری از سیاسـتهای اعــالشــده در امرالــی از ســوی آمریــکا طرحریــزی و در نظر گرفته میشــوند.
از همیــن رو فهــم و درک نظــام شــکنجهی امرالــی وابســته بــه درک و شــناختی صحیــح و واقعــی از هژمونــی آمریکا اســت.

یکــی دیگــر از محورهــا و بانیــان پایهگــذار سیســتم امرالــی اتحادیــهی اروپاســت کــه بــهانــدازهی آمریــکا نقشــی
فعــال در پروســهی توطئــه داشــته و دارد .بــا ایــن تفــاوت کــه بــه شــیوهای پنهانــی و بــا حساســیت بیشــری ایفــای
نقــش کــرد .عــدم موافقــت هیچیــک از کشــورهای اروپــای بــا درخواســت پناهندگــی رهــر آپــو ،بــا ایــن مقولــه مرتبــط
اســت .اتحادی ـهی اروپــا کــه تــا ایــن حــد در انجــام ایــن توطئــه نقــش ایفــا کــرده ،غیرممکــن اســت کــه در اســتقرار و
اســتمرار ایــن سیســتم شــکنجه بیتأثیــر باشــد .اروپــا سیاس ـتهای خــود در امرالــی را از طریــق دادگاه حقــوق بــر
و ســیپیتی اعــال میکنــد .رهربآپــو در ایــن رابطــه میگویــد« :هنگامیکــه مــرا بــه زنــدان امرالــی آوردنــد،
اولیــن کســی کــه بــه اســتقبال مــن آمــد ،مناینــدهی کمیت ـهی پیشــگیری از شــکنجهی وابســت ه بــه شــورای اروپــا بــود.
مناینــدهی مذکــور کــه در ســطح ریاســت کمیتــه جــای داشــت ،بهمحــض روبــهرو شــدنمان گفــت :در ایــن زنــدان
ب ـهرس خواهــی بــرد؛ مــا هــم از طریــق شــورای اروپــا نظــارت میکنیــم و ســعی بــر یافــن راهحلهایــی خواهیــم منــود.
پای ه و محور سوم سیستم امرالی ترکیه است که در برقراری و استمرار این سیستم از کمرتین نقش و تأثیری برخوردار است
کــه آنهــم از طریــق قدرتهــای بیناملللی به وی واگذار شــده اســت .نقش ترکیه تنها در ســطح زندانبانی و حراســت اســت.
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بنابرایــن مبــارزه علیــه سیســتم حاکــم بــر امرالــی ،بــه معنــای مبــارزه علیه نظــام ســلطهی جهانی اســت .در ایــن مقطع و
برهـهی خــاص ،بـرای اولیــن بــار فرصــت و امکانــی فراهـ م شــده کــه خلقکــرد ،تــرک و متامــی خلقهــا و شــخصیتهای
آزاداندیــش و آزادیخواهــی کــه خــارج از ایــن سیســتمقـرار گرفتــه و از قربانیــان آن هســتند ،بــا اتحــاد و انســجام بــه
مبــارزه در راســتای پایــان بخشــیدن ب ـ ه آن اهتــام ورزنــد .بــدون شــک رهایــی و آزادی کردهــا از بندگــی و بردگــی
نظــام ســلطه ،در گــرو پیــروی و عمــل بــه آموزههــای رهــری آپــو و صیانــت از آن اســت .همچنیــن ،خلــق تــرک هــم
جهــت رهایــی و رســیدن بــه اعتــاء و اســتقالل ،ناچــار بــه پایــان دادن بــه اشــغال و مداخلــه در کشورشــان هســتند.
یکــی از اهــداف برقــراری و تــداوم نظــام امرالــی ،رسکــوب و مســکوت منــودن فریــاد آزادیخواهــی
خلقکــرد و ســایر خلقهــای تحــت ســتم اســت کــه در چارچــوب ایــن نظــام ســلطه و فشــار جهانــی جــای
نگرفتهانــد .جهــت پایــان دادن بــه ایــن نظــام شــکنجه ،اســتعامر و اســتثامر و همچنیــن برســاخت جامعــهای
دموکراتیــک و آزاد ،الزم اســت متامــی خلقهــای محــروم و تحــت ســتم ،ازجملــه خلــ ق کــرد و تــرک بــر
اســاس پارادایــم جامعــهی دموکراتیــک و اکولوژیــک مبتنــی بــر آزادی زن بــه مبــارزه و نــرد ادامــه دهنــد.
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طبــق قوانیــن ترکیــه ،زندانهــای ایــن کشــور تحــت نظــارت و کنــرل وزارت عدالــت قـرار دارنــد ،امــا ایــن قانــون در رابطه
بــا زنــدان امرالــی هیچگونــه مصــداق و تأثیــری نــدارد .زنــدان امرالــی خــارج از نظــارت و کنــرل وزارت عدالــت و حکومت
قـرار دارد و مســتقیامً از طریــق مرکــز مدیریــت بحـران کــه وابســته بــه ســازمان امنیــت ملــی اســت ،مدیریــت و کنــرل
میشــود .مدیریــت و اجـرای سیاســت و برنامههــا هــم از طریــق ســازمان امنیــت ملــی اعــال میشــوند .در رابطــه بــا
ایــن جزیــره هیچگونــه جایــگاه و تعریــف حقوقــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .مراکــز مدیریــت بحـران ،معمــوالً در
مواقــع و رشایــط فوقالعــادهای همچــون وقــوع ســیل ،زلزلــه و ...تشــکیل میشــوند .ایــن مراکــز جهــت اطالعرســانی و
کنــرل بحـران بــه تصمیمگیــری و اجـرای دســتورات میپــردازد و طبــق قوانیــن ترکیــه ،زمــان موجودیــت و فعالیــت ایــن
مراکــز ،حداکــر تــا  ۶مــاه اســت .امــا بــاز هــم ایــن مــورد در رابطــه بــا سیســتم امرالــی صــدق نــدارد و اجرایــی منیشــود.
لــذا معلــوم نیســت کــه ایــن رشایــط بحرانــی و مرکــز بحـران مربــوط بــه امرالــی تــا چــه زمانــی ادامــه خواهــد داشــت.
امرالــی سیســتمی بیناملللــی اســت کــه درک و شــناخت صحیــح نســبت به آن مســتلزم شــناختی عمیق و صحیــح از نظام
ســلطهی جهانــی اســت .بانیــان و مجریــان ایــن سیســتم هــان نیروهــا و قدرتهایــی هســتند کــه منیخواهند خلــق کرد
در ایــن جهــان از زندگــی آزاد و دموکراتیــک برخــوردار شــوند .متامــی نیروهــای مداخلهگــر در خاورمیانــه و آنهایی که در
ارتبــاط و تعامــل بــا ترکیــه هســتند ،در سیســتم امرالــی دارای نقــش و تاثیرانــد .امــا آمریکا که از بیشــرین ســطح مداخله
در خاورمیانــه و همچنیــن روابــط سیاســی و تجــاری بــا ترکیــه برخــوردار اســت ،باعــث و بانــی اصلــی برقـراری و اســتمرار
سیســتم امرالــی اســت .در عینحــال نبایــد از نقــش و تأثیــر کشــورهایی همچــون روســیه هــم غافــل مانــد .رهــر آپــو که
ت و مبــارزات
بــا برخــورداری از فلســفه و تفکــری نیرومنــد و انســانی توانســت کــه بــه ســطحیقابــل توجــه از پیرشفـ 
دســت یابــد ،وی نهتنهــا تســلیم متــدن پنـ ج هـزار ســالهی نظــام جهانــی نشــد ،بلکــه نظــام آلرتناتیــو آن را هــم طــرح و
ارائــه منــود .قدرتهــای هژمونیــک و ســلطهگر جهانــی کــه تحمــل ایــن مبــارزه و پیرشفتهــا را نداشــتند و آن را ســدی
در مقابــل دســتیابی بــه اهدافشــان میدیدنــد ،هــان بنیانگــذاران و مجریــان ایــن سیســتم شــکنجه و زنــدان هســتند.

27

اجتماعـــی

و
جنبش کارگری در ایران
شرایط طبقه کارگر
28

ALTIRNATIV PJAK

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

اپوزیسیوندرایران

هــر گاه در ايـران شــاه يــا فرمانــروا بــه هــر دليلــی از ميــان رفتــه و يــا فــره را از دســت
داده ،تــاش بـرای تصاحــب قــدرت رشوع شــده اســت .ايــن امــر در تاريخ شاهنشــاهی
اي ـران بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت .بعــد از مــرگ هــر شــاه ،جنــگ تصاحــب
قــدرت رشوع میشــود .نكتـهی مهــم ايــن اســت كــه شــخص برگزيــده و فرهمنــد بايــد
در نربدهــا پــروز شــود .يعنــی هم ـهی واجديــن اح ـراز كرســی قــدرت بايــد بــا هــم
بــه جنــگ بپردازنــد .چــون منیتــوان فــره يــا قــدرت را بــا كســی رشيــك شــد و آن را
ســهمبندی منــود بايــد در نهايــت يــك نفــر باقــی مبانــد كــه متامــی رقبــا را از ميــدان بــه
در كــرده باشــد .تــوان فــرد در كســب پــروزی و بدســت آوردن قدرت به معنای داشــن
فــره ايــزدی بــوده و نشــان از رســيدن امــداد غيبــی بــه او دارد .مــردم در انديش ـهی
ايرانشــهری پشــتیبانان و حافظــان قــدرت بــوده و رسبــازان و پيشــمرگان آن بــه شــار
میرونــد .چــون نبــود فرمانــروا ،مســاوی اســت بــا نبــود جامعــه و پراكندگــی مــردم؛
پــس متــام تــاش بـرای حفــظ ايــن نــروی انســجامبخش مــرف میشــود .دورانهــای
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قبــل از اينكــه بــه موضــوع اپوزيســيون در ايـران و رشايــط كنونـیای كــه در آن قـرار
دارد بپــردازم ،الزم میبينــم بــه ســاخت قــدرت در اي ـران اشــارهای داشــته باشــم .در
انديشـهی ايرانــی قــدرت بــه طــور كلــی تقســيمناپذير و تفكيكناپذيــر اســت .منظــور
از عــدم تفكيــك و ســاختار يكپارچــه و منســجم قــدرت چيســت؟ در انديشــهی
ايرانشــهری منبــع قــدرت متافيزيكــی بــوده و از ســوی نريويــی ماورائــی بــه فــرد
وديعــه داده میشــود .میتــوان آن را يــك عطي ـهی الهــی تصــور منــود .ايــن قــدرت
و نــرو كــه در فــره منــود میيابــد ،در شــخص نظركــردهای تجلــی میيابــد كــه ب ـرای
امــر فرمانروايــی و حكومــت برگزيــده شــده و اطاعــت از او واجــب و الزم اســت و هــر
كســی بايــد از او متكــن منايــد .برخــاف آنچــه كــه قــدرت را ذرهوار در ميــان جامعــه
پراكنــده میدانــد و بايــد نســبت بــه ســازماندهی و اســتحصال آن تــاش منــود ،در
اينجــا قــدرت ،متاموكــال در قالــب يــك بســتهی حكومتــی بــه فــرد برگزيــده اعطــا
میگــردد .هــر گونــه اظهــار وجــود در برابــر دارنــدهی فــرهايــزدی رسپيچــی و متــرد
از امــری مقــدس بــوده و شــديدالعقاب خواهــد بــود .از امــری مقــدس صحبــت بــه
ميــان آمــد .بــدون شــك قــدرت و حكومــت در انديشـهی ايرانــی مقــدس بــوده و امــر
مقــدس چــون و چـرا برمنیتابــد و تنهــا اطاعــت میشناســد .بــا توجــه بــه نبــود مــردم
و خلــق در انديشـهی ايرانشــهری ،جايــی هــم بـرای نگرانــی از پاســخگويی بــه مــردم
وجــود نــدارد .اصــوال چــون قــدرت از ســوی جامعــه بــه فــرد فرمانــروا ســپرده نشــده
هيــچ رابطـهی دوطرفـهای هــم در بني نيســت .وجــود چنــن فرمانروايی نشــان از نزول
الطــاف خداونــدی بــه ميــان مــردم و رشــته پيونــد ميــان مــردم و خــدا بــوده و بــه
مثالــه حبلاملتينــی اســت كــه بايــد همگــی بــه آن چنــگ زده تــا پراكنــده نشــوند.
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گزا و آشــوبناك اســت كــه متامی هســتی يــك رسزمــن و مردمــان را به
هرجومــرج بعــد از مــرگ هــر شــاهی منــود ايــن رقابتهــای مــر 
كام نابــودی میكشــاند .قتلهــای دربــاری ،فتنههــا و خدعههــای حرمرساهــا ،ميلكشــيدنها ،كشــن پـران ،قتــل بـرادران و وزيـران
را میتــوان بــر ايــن اســاس تفســر منــود .از خــود شــاه يــا صاحــب فــره تــا هر فــرد عــادی جامعــه وظيفــه دارد كــه در مقابل هــر گونه
تهديــدی نســبت بــه قــدرت بــا نهايــت قصــاوت برخــورد منايــد .بنابرايــن عجيــب نيســت كه كلامتــی ماننــد ســازش در ايران بــار منفی
دارنــد .زيـرا ســازش يعنــی رشيــك شــدن در قــدرت بــا كســی ديگــر يــا رشاكــت در امــر مقــدس كــه هامنــا قــدرت تفكيكناپذير اســت.
مــورد ديگــر اينكــه ،اصــوال انديشـ ه ی ايرانــی بــر مبنــای حــذف ديگــری برســاخته شــده اســت .يــك انديشـ ه ی كنكــوری در ذهــن همه
سياســيون و افـراد جامعــه وجــود دارد .مبنــای رفتــار سياســی حــذف ،كنارگذاشــن ،اول شــدن ،بهرتيــن بــودن ،منحرصبــه فــرد بــودن،
گــذار كــردن و تكمركزگـرا بــودن اســت .در كنكــور بـرای اول شــدن بايــد همــه را جــا گذاشــت يــا ديگـران به نوعــی حذف منــود .چون
در انديشـهی ايرانــی بــا كمبــود مــردم مواجــه هســتيم ،بـرای خلــق مــردم بايد بــه لحظههای پوپوليســتی جهت آفرينــش آن پنــاه برد.
واقعيت اين اســت كه در ايران كلمهی مردم ،از واژههايی اســت كه هرگز تعريف درســت و كاملی و پرمغزی از آن ارائه نشــده اســت.
بـرای همــن جهــت ايجــاد آن نخســت نظــام قدرت اقــدام به آفرينــش يك ديگــری میمنايد .ديگــریای كه ديالكتيــك وجــودیاش را بر
مبنــای آن ســازماندهی میكنــد و بــه بســيج مردمــی در مقابــل ايــن ديگــری پليد دســت میزند .البته مشــكالت ذهنيتی و شــخصيتی
بســياری در ميــان ايرانيــان وجــود دارد كــه بايــد در مبحــث اپوزيســيون بــه آن پرداختــه شــود كــه مانعســاز و معضلآفريـ ن هســتند.
برخــاف ســاختار قــدرت در اي ـران كــه منســجم و تقســيمناپذير اســت ،ســاختار اجتامعــی و سياســی آن بشــدت متكــر و ملــون
بــوده و تنوعــات اجتامعــی و فرهنگــی بســياری در آن وجــود دارد .ايــن وضعيــت و بافتــار موجــود بهرتيــن رشايــط را بـرای برقـراری
يــك دموكراســی پايــا و پويــا بــه وجــود آورده اســت .البتــه ايــن ســخن را هم ـهی كســانی كــه در عرص ـهی سياســت فعالانــد بــه
زبــان میآورنــد .فقــط چقــدر بــه درونمايــه و جوهــرهی آن واقفنــد و متعهــد بــه اجـرای آن میباشــند جــای ســوال دارد .معمــوال
بيشــر سياســيون از ايــن كلــات بـرای "چســباندن نــان بســيج عمومــی بــه تنــور سياســت" اســتفاده میمناينــد و تنهــا در حيطـهی
منافــع فــردی و بعضــا گروهــی گام برمیدارنــد .بــر ايــن بــاورم كــه قبــل از هــر چيــز وظيف ـهی متامــی نريوهايــی كــه هــم اكنــون
در جرگـهی مخالفــن نظــام حاکمیــت ايـران قـرار میگرينــد و لقــب اپوزيســيون را يــدك میكشــند ايــن اســت كــه از جزمانديشــی
و قدرتطلبــی دســت بردارنــد .دموكراســی اگــر بــه معنــای مردمســاالری و حاكميــت مــردم اســت ،قبــل از هــر چيــز بــا انديشـ هی
ايرانشــهری و نظــام شــخصيتی آن در تضــاد ق ـرار میگــرد .تقســيم فرصتهــا و امكانــات يــا بــه گفت ـهی بعضــی از اف ـراد قــدرت
از اهــم مــوارد اســت .آقــای روحانــی يــك بــار در طــول دوران رياســت جمهــوریاش حــرف درســتی بــه زبــان آوردنــد كــه بايــد در
ايــن مــورد رشط انصــاف را رعايــت منــود .ايشــان در مــورد مافيــای ســپاه پاســداران گفتنــد كــه « اگــر پــول ،مقــام و قــدرت و تفنــگ
در دســت ابــوذر هــم باشــد فاســد میشــود» .ايــن نكتــه درســتی اســت ،هــر چنــد بيــان ايــن موضــوع از ســوی ايشــان بــه معنــای
ســهمخواهی بــود نــه دلســوزی بـرای مــردم ايـران .پــس بايــد از متركز ثــروت و قــدرت جلوگــری كرد .يعنــی بـراي برقراری دموكراســی
در اي ـران بايــد نخســت بــه مــردم بازگشــت ،مردمــی بــا ســابقهی تاريخــی و اجتامعــی بســيار عميــق و طوالنــی در همزيســتی و
همآوايــی .ايــن چرخــش يعنــی روتافــن از قــدرت و روآوردن بــه مــردم ،اپوزيســيون را بــه معنــای واقعــی آن نزديكتــر میمنايــد.
در ايــن راســتا بـرای بررســی موقعيــت اپوزيســيون بايــد بــه چنــد مقولـهی مهــم ديگــر هــم دقــت كــرد .يكــی از اين مــوارد دور شــدن
از انديشـهی انقالبــی و حركــت بــه ســوی اصالحطلبــی و ســهيم شــدن در قــدرت اســت .امــروزه بخشــی از جريــان اپوزيســيون (بــا
متامــی كمبودهــا ،پركندگیهــا و كمكاریهــا) ،معتقــد بــه اصــاح نظــام بــوده و بــر ايــن بــاور اســت كــه در رشايــط كنونــی كــه همــه
چيــز فروپاشــيده و جامعــه دچــار ازهــم گســيختگی گرديــده و بافتهــای پيونددهنــده بــه سســتی گراييدهانــد ،تنهــا يــك چيــز
میتوانــد از فروپاشــی كامــل جلوگــری منايــد و آن هــم چيــزی نيســت ،جــز قــدرت حاكــم .ايــن گــروه از اپوزيســيون كــه بخــش اعظم
آن در داخــل ايـران حضــور دارنــد ،معتقدنــد كــه بايــد بــا ايــن رشايــط مــدارا منــوده و ســاختار قــدرت را حفــظ منــود .ايــن جريــان
حفــظ ســاختار قــدرت را رشط حفــظ متاميــت رسزمينــی و پيوســتگی اجتامعــی و هويتــی میدانــد« .خانــه از پایبســت ويران اســت،
خواجــه در بنــد نقــش ايــوان اســت» .انــگار نــه انــگار كــه همــن قــدرت و ســاختار حامــل آن اســت كــه مــردم و جامعـهی ايرانــی را
بــه ايــن حــال و روز درآورده و هســتی و موجوديــت آن را بــا خطــر مواجــه منــوده اســت .از ديــدگاه آنهــا در حــال حــارض نظــام
قــدرت حافــظ ايرانيــت و متاميــت آن اســت .بـرای ايــن گــروه از دلواپســان قــدرت و ايرانيــت ،هــر جريانــی از اپوزيســيون كــه بحــث
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مســئله ديگــری كــه بايــد بــه آن پرداختــه شــود موضــوع نــگاه مركــزـ پريامــون در رفتــار و برخوردهــای اپوزيســيون اســت .وجــود
ايــن نگــرش در ميــان جريانــات اپوزيســيون بــه مانعــی جــدی در گفتگوهــا و حتــی ارائــهی برنامههــا تبديل شــده اســت .متاســفانه
كســانی كــه از نگاهــی مرکزگرايانــه برخوردارنــد و از ايــن زاويــه ديــد بــه مســائل و مشــكالت موجــود در ايـران مینگرنــد ،مســائل
كشــور را در نبــود قانــون جامــع و ســاختار منســجم حكومتــی ديــده و ارجحيــت را بــه حــل مشــكالت امنيتــی و اقتصــادی داده و
مشــكالت خلقهــا و ديگــر تنوعــات را جانبــی میداننــد .نهايتــا مشــكالت خلقهــا را محصــول توســعهی نامتــوازن ،گــذار ناقــص
جامعـهی ايـران ،برخــورد ســنت و تجــدد ،شــكل دولــت و كجســليقهگی مديـران دانســته و در برخــی از مــوارد بســيار وقيحانــه
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ب هواقــع اينجــا ذهنيــت حامیگــرای شــخصيت ايرانــی اســت كــه عكسالعمــل نشــان میدهــد نــه رفتــار سياســی پختــه و
برنامهريــزی شــده توســط يــك حــزب يــا ســازمان سياســی كــه تــوان مديريتــی دارد .متاســفانه يــك عــدم شــفافيت هــم در ايــن
رويدادهــای اخــر مشــاهده میشــود .وجــود كلیگويــی كــه براســتی آفتــی بــس مخــرب در فعاليــت سياســی اســت ،كامــا
خــود را نشــان داد .هســتند نريوهايــی كــه در موقعيــت اپوزيســيون ق ـرار گرفتــه ولــی هيــچ برنامــه مــدون و طرحريزیشــدهاي
بــرای ارائــه ندارنــد .ايــن امــر باعــث میشــود كــه امــكان همگرايــی و ائتــاف بــا ايــن نريوهــا بــه كمرتيــن حالــت برســد.
اظهــارات ايــن جريانهــا يــا حاكــی از يــك كلیگويــی اســت يــا تنهــا در پــارهای از مــوارد بــه برخــی از جزئيــات اشــاراتی دارنــد.
ب ـرای منونــه میتــوان بــه مســئلهی خلقهــا و تنوعــات اي ـران اشــاره كــرد .ايــن مــورد از اهــم مــواردی اســت كــه بايــد هــر
نــروی اپوزيســيونی چــه داخلــی و چــه خــارج از كشــور بهصــورت شــفاف و روشــن در مــورد آن اعــام موضــع منايــد .بايــد
مشــخص شــود كــه از چــه زاويــه ديــدی بــه مســئلهی خلقهــای اي ـران مینگــرد؟ برنامــه و پــروژهای ب ـرای چارهيابــی آن دارد
يــا خــر؟ مــدل پيشــنهادیاش چيســت؟ موكــول منــودن ايــن مــوارد بــه بعــد از تحــوالت سياســی و مرحل ـهی گــذار و از ايــن
قبيــل مــوارد دردی را دوا منیكنــد .الزم اســت كــه تصويــری نســبتا روشــن و واضــح از آينــده ترســيم شــود .تاريــك و ناشــفاف
بــودن تصويــر آينــده بــه قدرگرايــی و وادادگــی میانجامــد .كاری كــه خــود حکومــت ای ـران در حــال حــارض بــا مــردم انجــام
میدهــد .نظــام بــه متامــی امــكان پــردازش و برنامهريــزی را از فــرد ســلب منــوده و او در زمــان حــال اســر گردانــده اســت.
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از دموكراســی ،آزادی ،خلقهــا و تنوعــات را بــه ميــان بيــاورد ،مســتقيام بــه ســاختار قــدرت حملـهور شــده و دشــمن هســتی و
موجوديــت ايرانيــان اســت .ايــن موضــوع هــم اكنــون در ميــان جريانــات اصالحطلــب يــك بحــث داغ بــوده و حاميــان بســياری
هــم دارد .ايشــان علنــا هــر گونــه تقســيم و تفكيــك قــدرت را مســاوی بــا تقســيم ايـران دانســته و بــه قــول خودشــان آن وقــت
بــه جــای اي ـران ،ايرانســتان خواهيــم داشــت .در ايــن اواخــر ايــن جريــان اصالحطلــب بــه هيچكــدام از جنايــات صــورت گرفتــه
توســط نظــام اعرتاضــی نكــرده و در يــك توافــق ضمنــی بــا آن بــه رس میبــرد .متامــی آنچــه كــه از جانــب آنهــا مــورد نقــد قـرار
میگــرد ضعفهــای مديريتــی دولــت و فســاد اســت .امــا رسچشــمه و دليــل ايــن وضــع را پیگــری منیمناينــد .پــرو هــان
نظريـهی دفــع افســد بــه فاســد میباشــند .امــا در حــال حــارض چــون قــدرت آن بــه افســد منیچربــد يقـهی فاســد را گرفتهانــد.
میتــوان عملكــرد آنهــا را شــبيه برخــی از احـزاب چــپ در اوايــل انقــاب ســال  ۵۷دانســت كــه در نهايــت رژیــم همـهی آنهــا را
بــه ندامتگاههــا فرســتاد .اغلــب نريوهايــی كــه پیشــر در طيــف اصالحطلــب جــای میگرفتنــد ،اكنــون در ميــان ايــن جريــان كــه
میتــوان آن را نومحافظـهكاری نيــز نــام نهــاد ،قـرار دارنــد .ســوار شدنشــان بــر كشــتی اصولگرايــی راه بــه جايــی نخواهــد بــرد.
انــگار اميــد بــه تغيــر رفتــار را ايشــان هــم بــاور كردهانــد يــا شــايد هــم كمكــی باشــند بــه تغيــر رفتــار جمهــوری اســامی در آينده.
برخــی از نريوهــای اپوزيســيون هــم كــه متامــی تخممرغهــای خــود را در ســبد كشــورهای غربــی قـرار داده بودنــد بــا آغــاز چرخش
بــه رشق و رو شــدن قـرارداد  ۲۵ســالهی ايـران و چــن بــه يكبــاره متامــی فرصتهــا و تالشهــای خــود را دود شــده در هــوا ديدنــد.
معلــوم بــود كــه از نبــود يك برنامهی منســجم و راهــردی طوالنی برای برقـراری دموكراســی و آزادی در ايران به شــدت رنج میبرند.
نگرانــی آنهــا از عــدم چارهيابــی مشــكالت خلقهــای ايـران و تنوعــات آن نبــوده و تنهــا دغدغهی آنهــا چگونگی روابــط تجاری و
اقتصــادی ايـران بــا كشــورهای خارجــی اســت .نبايــد فرامــوش مناييم كــه اين چرخــش هم در نــوع خود يك تغيــر رفتار بــود .انتظار
اشــتباهی اســت اگــر فكــر كنيم فشــار كشــورهای غربی به تغيــر رفتار به نفــع آنهــا میانجامد .اگر برداشــتی اين چنينــی از قضيه
داشــته باشــيم ناشــی از وجــود تفكــر مبتنــی بــر تغيـرات خطــی مســتقيم میباشــد .نكتـهی جالبــی كه بايــد در اينجــا به آن اشــاره
شــود ،ايــن اســت كــه ايــن تغيــر رفتــار ايـران يعنــی گرايش بــه رشق به تغيــر رفتــار در برخــی از نريوهای اپوزيســيون هــم انجاميد.
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عــدم موفقيــت در تشــكيل دولـتـ ملــت واحــد را ســبب اصلی نشــان میدهند .بـرای جريانــات اپوزيســيونی كه جــزو پريامونيان
بــه حســاب میآينــد ( كــه ايــن هــم جــاي بحــث دارد) اولويــت بــا مســئلهی هويــت اســت .از ديــد ايــن نريوهــا كــه مــا نيــز
بــه عنــوان پ ـژاك و كــودار در ايــن مجموعــه ق ـرار میگرييــم ،مســئلهی توســعهی فرهنگــی و هويتــی ايــن جوامــع بايــد قبــل
از هــر چيــز حــل شــود .بـرای مــا مســئله ،بقــای فرهنگــی و هويتــی اســت .اينكــه بـرای مثــال جامعــه كــرد بــه تــوان توســعهی
فرهنگــی دســت خواهــد يافــت و مانــدگاری آن تضمــن خواهــد شــد يــا خــر؟ بــه بــاور مــا ايــن نگرانــی در نــزد بســياری از اقــوام
و اپوزيســيونهای منســوب بــه آنهــا وجــود دارد و كســی هــم منیتوانــد منكــر آن شــود .وعــدهی مشــاركت در مديريــت و
يــا خودگردانــی اداری كــه از اول انقــاب ســال  ۵۷مكــررا از آن صحبــت بــه ميــان آمــده و امــروزه هــم برخــي از نريوهــا آن را
بــه زبــان میآورنــد ،شــبيه تبليــغ ب ـرای يــك آگهــی اســتخدامی در نهادهــای رســمی دولــت اســت .انــگار كــه خلقهــای اي ـران
فارغالتحصيــان دانشــگاهی جويــای كار میباشــند و در پــی بدســت آوردن موقعيــت شــغلی مناســبند .بــه شــخصه ايــن امــر
را نوعــی توهــن بــه خلقهــا قلمــداد میمنايــم .وجــود نــگاه مرك ـزـ پريامــون در ميــان اپوزيســيون باعــث بــروز اختالفــات و
نامالمياتــی شــده كــه بــه شــقاق بــن آنهــا انجاميــده اســت .وجــود روحيــه تهاجمــی و حــق بــه جانــب از ســوی بعضــی از ايــن
نريوهــای مركزگـرا و طلـبكار بودنشــان بســيار جــای تامــل اســت .از هم اكنــون به دنبال حــذف و از ميــدان بهدر كــردن جريانات
اپوزيســيونی هســتند كــه بــا هــر نــوع متركزگرايــی مخالفنــد .يعنی بــا زبــان پوزيســيون در مقام اپوزيســيون ســخن گفــن را كامال
رعايــت میمناينــد .ايــن امــر بــاب هــر نــوع گفتگــو و مفاهمــه را میبنــدد و اصــول اولي ـهی دموكراســی را زيرپــا میگــذارد.
امــا نريوهــای مخالــف نظــام در كردســتان هــم برخــی از ايــن مشــكالت را دارنــد .البتــه جــای خوشــحالی اســت كــه اپوزيســيون
كــرد در ايـران و حتــی در ســطح خاورميانــه جــزو بــا برنامهتريــن نريوهاســت .منیتــوان ايــن مــورد را انــكار كــرد كــه بــا توجــه بــه
بضاعــت احـزاب هــر كــدام هــم بـرای حــل مشــكالت خلقهــای ايـران و هــم تنوعــات موجــود در كردســتان پــروژه و برنامـهای
مــدون ارائــه منــوده اســت .بحــث از قابليــت اجرایــی آن نيســت مهــم وجــود شــفافيت در برنامــه اســت .برخــی از مســائل و
خلقيــات برهمزننــده ماننــد تكمركزگرايــی ،اعتقــاد بــه پيشكســوتی و حــق آبوگل داشــن در سياســت ،اقتــدای سياســی ،كهــری
و مهــری ،سياســت حــذف و ديگریســازی ،اقتدارطلبــی و رقابــت ناســامل وجــود دارنــد .كوچــك شــمردن ايــن مــوارد اشــتباه بزرگی
اســت و بايــد نســبت بــه رفــع آنهــا ،اقدامــات الزم را انجــام داد و همــكاری متقابــل داشــت .هــر كــدام از نريوهــا بايد در راســتای
تغيــر در منــش سياســی گامهــای اساســی بــردارد .شــايد كــه امــروز ايــن مســائل بازخــورد آنچنانــی نداشــته باشــد امــا در آينــده
و در كليــت مبارزاتــی احـزاب و جريانــات اپوزيســيون موانعــی را ايجــاد خواهــد كــرد .مــا بــه اصــل دموكراســی عميــق معتقديــم.
يعنــی تــا زمانــی كــه دموكراســی بــه عنــوان يــك اصــل بنياديــن شــخصيتی و تربيتــی در وجــود شــخصيت سياســی و ســاختار
سياســی منســوب بــه آن نهادينــه نشــود رفتــار و عمــل منطبــق بــا دموكراســی و آزاديخواهــی شــكلی و ســطحی خواهــد بــود.
در پايــان ايــن نوشــتار بايــد بــه برخــی از نريوهــا هــم اشــارهای داشــته باشــم كــه در قالــب اپوزيســيون سياســی كشــور ق ـرار
منیگرينــد ،امــا تحولآفريــن خواهنــد بــود .شــايد نتــوان نــام بــر آنهــا گــذارد يــا عنوانــی سياســی برايشــان انتخــاب كــرد .زيـرا
در تحــوالت سياســی و فرهنگــی خودشــان را معرفــی خواهنــد منــود .ايــن نريوهــا برآمــده از تغيــر در ســبك زندگــی و زيســت
اجتامعــی و اشــاعهگرايی فرهنگــی ،تحولگرايــی و شكس ـتهای پاراداميــی میباشــند .بــا توجــه بــه اينكــه ســاختارهای نظــام
فرســوده بــوده و ميـزان تابآوریشــان محــدود اســت .بــدون شــك در آينــده شــاهد بــاز شــدن اليههــای جديــدی از مطالبــات و
خواس ـتهای جمعــی خواهيــم بــود كــه بنيانبرانــداز خواهنــد بــود.
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با موانع ساختاری نظام ایران روبروست

دموکـــراسی

رامین گارا

عــری کــه در آن ق ـرار داریــم ،گامبرداشــن بهســوی متــدن دموکراتیــک را تضمیــن منــوده اســت .متــد ن اروپــا بهمثابــه
پیشقــراول هژمونــی سیاســت ،اقتصــاد و نظامیگــری خاســتگاههای نظــری و عملــی ایــن متــدن را برســاخته،
خــود از نقایــص و نســیانهای ریشــهبرافکن برخــوردار اســت و بــا رسآمــدی نحــس رسمایــهداری و لیربالیســم مراحــل
فوقبحرانــی خــود بهســوی زوال و لــذا برآمــدن متــدن بکــر دموکراتیــک را طــی میمنایــد .درحالــی کــه رسمایــهداری
و لیربالیســم بــا مکانیســم اب ـزاری دولــت – ملــت از تحــول متــدن بــه متــدن دموکراتیــک مامنعــت میکننــد ،خــود اروپــا
ت و زیرســاختها تحــت ســیطره دولــت
ت-ملــت گشــته ولــی بهدلیــل اینکــه روســاخ 
متوجــه خطــرات بــزرگ دول 
– ملــت تکســاخت اســت ،از شــدت بحرانهــای پیدرپــی رنــج میبــرد .ســایر قارههــای جهــان در کشــاکش گــذار
از مراحــل کائوتیــک مبــارزات دموکراتیــک خــود را افزایــش میدهنــد کــه در نقطــهیمقابــل آن ،محافظهکارهــای
گ جهانــی ســوم ایــن بــار در خاورمیانــه
مرتجــع و آنتیدموکراتیــک ق ـرار دارنــد کــه بــر اثــر جــدال میــان ایــن دو ،جن ـ 
جریــان دارد .اروپــا کــه در اوج مشــغول تنظیــم مرحلــه گــذار بــود ،ناچــارا دو جنــگ جهانــی اول و دوم را تجربــه کــرد
تــا بــه ســطحی مطلــوب خواســت خــود از دموکراســی رســید و در دوره کنونــی مشــغول گــذار از آن ســطح اســت.
در ایـران کــه تجربــه یــک انقــاب را پشــت رسگذاشــته و انقــاب آن نــاکام گذاشــته شــد ،بــه یکبــاره اســتبداد نظــام والیــی
تکســاخت تابــع دولـت -ملــت اروپایــی امــا با بخشــیدن مدلی خاص خــود بــه آن ،چنان ســاختاری برآورده که خشـکآیینی
و خشـکمغزی وجــه فالکتبــار آن اســت و مـیرود بهدلیــل ضدیــت بــا دموکراســی و حاکمیــت مردمــی ،به کانــون نابودگر
جنگجهانــی ســوم مبــدل گــردد .درواقــع رشــد دموکراســی در خاورمیانــه بــه برآمــدن آفتــاب آن از ای ـران بســتگی دارد.
تفســیرهای مغایــر بــا ماهیــت دموکراســی در عیــن اســتفاده بســیار گســرده از آن ،از جملــه چالشهــای پیشــاروی احـزاب
و رویههــای تحــزب اســت .در زمــان پیشــامتدن ،دموکراســی بصــورت خودمدیریتــی اجتامعــات ناآشــنا بــا دولــت و قــدرت
بــود .امــروزه کــه دولــت و قــدرت ،ســلطه ظالــه هســتند« ،مدیریتهــای ذاتــی خلقــی» بــدور از مدیریتهــای قدرتمحــور
دولتــی ،دموکراســی نامیــده میشــوند .بههــر تقدیــر ،دموکراســی بــا دولــت و ســلطه همـزاد و همـراه نیســت .در صــورت
انحـراف همـراهســاخنت ،بحـران ایجــاد میگــردد .البتــه شــایان تدقیــق اســت کــه «دموکراســی» و «مدیریــت مســتبد» کــه

متضــاد هســتند ،در جوامــع دولتــی امــروز هیچــگاه بهصــورت خالــق برق ـرار منیگردنــد .ایــن میرســاند کــه حتــی رسمای ـهداری
برعکــس تبلیغــات مبالغهآمیــز ،حاکمیــت خالــص نــدارد و مســلام همچنــان جریانــات دموکراتیــک در مبــارزه هســتند .بــا شکســت
سوسیالیســم ریــال ،سوسیالیســم دموکراتیــک نابــود نشــد ،بلکــه بــه یمــن دموکراســی قویتــر هــم گشــته اســت .مدیریــت ذاتــی
خلــق در کشــاکش بــا مدیریــت دولــت – قــدرت بهصــورت مدیریــت مختلــط کشــورهای معــارص منــود یافتهانــد ولــی دولــت
مــدام دموکراســی را تحــت فشــار ق ـرار داده و یــا بهشــدت محــدود میمنایــد یــا کامــا حــذف .دموکراســی محــدود گشــته غــرب،
ســلطه رسمایـهداری و لیربالیســم و نیــز دموکراســی حــذف گشــته خاورمیانـهای ،اســتبداد و خودکامگــی نظامهــا را درپــی داشــتهاند.
گنــاه بــزرگ ایــن اســت کــه دولــت مــدام نقــاب دموکراســی را برچهــره میزنــد و دموکراســیخواهان هــم مرتبــا درصــدد مبــدل
گشــن بــه دولــت هســتند .احـزاب اپوزیســیون و نظــام والیــی ایـران کنونــی چنیــن رفتــار و عملکــردی گناهگارانــه دارنــد .در جوامــع
خاورمیانــه برخــاف غــرب جامعــه علیــه دولــت در ســتیز بیشــری اســت .دولــت هــم بــا شــگرد «دموکراســی مبتنــی بــر منایندگــی»
از نقــش جامعــه مدنــی میکاهــد .بــا مداقــه در برنامــه و مرامنامــه احـزاب اپوزیســیون ایـران – کردســتان متوجــه میگردیــم کــه
ایــن گنــاه چــه خواســته و چــه ناخواســته ،برجســته اســت .هــم چپگراهــا و هــم راس ـتگرایان از یــک جــام زهــر مینوشــند.
بررســی مولفههــای ســاختار و کارکــرد نظــام برآمــده ،هامنــا آسیبشناســی و تحلیــل جهــت گشــودن راه بـرای جایگزینــی ســاختار
نویــن بــا کارکــرد دموکراتیــک .قــدرت گرفــن جمهــوری اســامی بــا رسدمــداری روحانیــون ،موجــب شــکلگیری و شــیرازهبندی
ســاختاری بســیار ســخت شــد کــه هســته قــدرت را چنــان ملتهــب ســاخت کــه انتظــار دموکراســی و مردمســاالری از آن بیهــوده
میمنایــد .ایــن نظــام بــه دلیــل تضــاد دموکراســی داخلــی بــا تنشهــای خارجــی و بیناملللــی هــم مواجــه گشــته .ســاختار معیــوب،
آن را بهســوی قهق ـرا میبــرد و آنچــه بایــد تغییــر یابــد ،هــان ســاختار اســت .ســاختار نظــام والیــی کــه مراتــب اعــال قــدرت
آن از بــاال بــه پاییــن اســت و مــردم را نحیــف و بیعقــل تصــور میکنــد کــه بایــد یــک ولــی ورسپرســت مطلقــه داشــتهباشــند،
نهادهایــی را ظهــور بخشــیده کــه بــا چــاق بــاالی رس جامعــه مدنــی و مــردم حکـ م م یراننــد .نظــام بــا پارامرتهــای دولــت رانتیــر،
اقتصــاد رانتیــر ،نهادهــای رانتیــر و دولــت مــوازی رانتیــر ،مجلــس رانتیــر و سپاهپاســداران رانتیــر اداره میشــود کــه در مرتبــه فوقانــی
متامــی اینهــا نهــاد رهــری رانتیــر قـرار دارد .ایــن نظــام دموکراســی را ممنــوع ،مــدل اقتصــادی لیـرال و دولتــی را بهصــورت مختلــط
رواج داده ،همچنیــن آزادی ملیتهــای متنــوع را ســلب و حــق تعییــن رسنوشــت آنهــا را کفــر عنــوان میمنایــد .ای ـران کــه بــه
دلیــل ضدیــت بــا دموکراســی بــه کانــون رش داخــل کشــوری و خاورمیان ـهای مبــدل گشــته ،اتفاقــا بــه دلیــل تفاوتهــای تاریخــی
بــا کشــورهای دنیــای عــرب ،خصوصیــت گــذار دموکراتیــک را بیــش از همــه داراســت و درصــدد اســت ایــن گــذار را بــا تغییــر
ســاختار نظــام جمهــوری اســامی ای ـران و والیــت مطلقــه فقیــه بــه انجــام برســاند .کارکــرد مطلــق و تکســاخت دولــت – ملــت
ایــن نظــام ،آزادیهــای اجتامعــی و تودههــای خلقــی را تــا حــد خفقــان کامــل دچــار اختنــاق ســاخته اســت .واکنــش جامعــه هــم
بــا خیــزش جهــت تغییــر کامــل و دموکراتیــک ایــن نظــام اســت ،امــا نهادهایــی بــه کار گامشــتهشــدهاند کــه وضعیتــی میلیتاریســتی
در کردســتانات ،خوزســتان ،بلوچســتان و برخــی نقــاط دیگــر بهوجــود آورنــد و بــا مهــار پلیســی و زهــر چشــم ســپاه پاســداران
ته ـران و اســتانهای دیگــر را نیــز کنــرل مناینــد .ایــن اســتبداد خشــن ،دیــن را بهآســانی بــه اب ـزار رسکــوب ق ـرار داده و تنهــا راه را
حــذف جامعــه مدنــی غیــر از حضــور در انتخابــات فرمایشــی و از پیــش مهندســی شــده ،میدانــد .جامعــه مدنــی کــه متوجــه ایــن
ســفاکیت رژیــم تئوکراتیــک شــده ،از مبانــی و معنانــی نــاب دموکراســی ب ـرای رویارویــی بــا ایــن رژیــم اســتفاده میکنــد تــا ایــن
خشــونت را مهــار منایــد .بنابرایــن ســاختار کامــل نظــام والیــی ای ـران بزرگتریــن مانــع بــر رس راه تحقــق دموکراســی اســت .ایــن
نظــام دموکراســی وکالتــی را بهمثابــه راهــکاری عوامفریبانــه بــر خلقهــای ایـران تحمیــل میکنــد و بــا برگـزاری انتخابــات فرمایشــی
و فرمالیتــه ،وعــده دموکراســی رشاکتــی را بــه هــان مــردم میدهــد .ایــن هــان نظــام لیـرال و بــورژوا اســت .نظــام مذکــور مــردم
را ناچــار میکنــد کــه «حــق حاکمیــت» خــود را از طریــق ایــن شــگرد منایشــی انتخابــات بــه آمـران نظــام واگــذار کننــد .ایــن هــان
واگــذاری قــدرت بــه نظــام والیــت اســت کــه حتــی آن حــق بهصــورت مــروط واگــذار منیگــردد .پــس ســاختار خشــن نقشــی بـرای
خــود مــردم باقــی منیگــذارد .ایــن درحالــی اســت کــه حاکمیــت مــردم غیرقابــل انتقــال و تفویــض بــه یــک نظــام یــا گروهــی خــاص
اســت .حــدود و ثغــور جمهوریــت در ای ـران رصفــا تــا انداخــن رای بیتاثیــر و از پیــش دزدیــدهشــده در صندوقهــای انتخابــات
فراتــر منـیرود .ســاختار تکســاخت نظــام کــه دولــت و حکومــت را بــه مســتبد مطلــق بــر رس مــردم مبــدل ســاخته ،بــا بخشــیدن
رانــت بــه طبقــات ،گروههــا ،طرفــداران گرایشــات مختلــف و مرامهــای متفــاوت ،بــه حامیپــروری جهــت پیــروزی در انتخابــات
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نظــام والیــی ای ـران مــردم را دارای عقــل قــارص میدانــد و ارصار دارد کــه ایــن عقــل قــارص قــادر بــه وضــع قانــون اساســی
نیســت ،بــه همیــن دلیــل بــه یــک ولــ ی امــر یــا هــان والیــت فقیــه نیــاز دارد کــه حاکمیــت مردمــی بهطــور متــام و
کــال بــه او تفویــض شــود تــا قانــون را وضــع و میدانیــم کــه هــر ســاختاری در دولــت – ملتهــا بــدون قانــون ،شــکل
منیگیــرد و منیتوانــد خواســتههایش را بــر دیگ ـران و مــردم تحمیــل منایــد .بــا اســتفاده از دیــن اب ـزاریشــده ،مرشوعیــت
الزم را بــه ایــن نقــش والیتفقیــه میبخشــند .از ایــن پــس فــرد رهــر ای ـران نهادهایــی را ایجــاد و اف ـراد منســوب خــود را
بــر آنهــا میگــارد تــا بــه لحــاظ اجرایــی آنچــه میخواهــد را بــر جامعــه اعــال منایــد .در ایــن ســاختار ،قــوای مقننــه،
مجریــه و قضائیــه و نیروهــای نظامــی از اســتقالل برخــوردار نیســتند و هیچگونــه تفکیــک قوایــی رعایــت منیگــردد .متامــی
نهادهــای تحــت نظــارت ایــن قــوا هــم تــا ســطح اســتانها ،شهرســتانها و روســتاها پــر و بــال میگسـرانند و مجرایــی باقــی
منیمانــد کــه نظــام در آن نفــوذ ننامیــد .ایــن گذشــته از اینکــه مبــدل کــردن دیــن بــه اب ـزار اســتبداد و خودکامگــی اســت،
هـزاران فرســنگ بــا دموکراســی فاصلــه دارد ضــد آن اســت .تنهــا راه ،برچیــدن رادیــکال ایــن نظــام و ســپردن اداره آن بــه خــود
مــردم اســت .ایــن کار یــا از طریــق راهکارهــای صلحجویانــه صــورت میگیــرد یــا در صــورت رد راهــکار مســاملتآمیز از
ســوی نظــام ،جامعــه درگیــر آشــوب و قیــام خواهــد شــد کــه ممکــن اســت بــا اســتفاده از خشــونت تغیی ـرات دموکراتیــک
انجــام گیــرد .فعــا حاکمیــت راهــی جــز راه دوم باقــی نگذاشــته و ای ـران بهســوی آن آینــده نامعلــوم ســوق داده میشــود.
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بــا ایــن رشــوهپردازی رانتــی دســت میزنــد .مابقــی را بــا رد صالحیــت ،رسکــوب ،زنــدان ،شــکنجه و اعــدام تارومــار میمنایــد.
نخســتین وظیفــه ایــن نظــام خودکامــه و میلیتاریســت ،حــذف کامــل سوسیالیســم از جوهــر اســام و مبدلکــردن آن دیــن بــه
دینــی کــه بهشــدت خشــک ،خشــن و بیرحــم اســت کــه ابــدا انعطافپذیــری نــدارد .تودههــای خلــق و روشــنفکران هــم در
برابــر آن واکنــش ســخت دارنــد.
وقتــی مــردم حــق حاکمیــت خــود را بــه نظــام والیــی واگــذار کردنــد بایــد بداننــد کــه خــود را از هرگونــه تصمیمگیــری سیاســی
ت مربوطهشــان محــروم ســاختهاند .ایــن یعنــی نابــودی دموکراســی .پــس اولیــن کار ،تغییــر یــا حــذف نظامــی
بـرای خــود و ملـ 
اســت کــه دموکراســی یــا هــان حــق حاکمیــت مردمــی را مصــادره منــوده .در ایـران ،نظــام والیــی ،حاکــم اســت و مــردم محکوم
و ایــن حاکــم و محکــوم هیــچ تشــابهی نســبت بــه هــم ندارنــد .در دموکراســی طراحــی طــوری اســت کــه حاکــم و محکــوم بــا
برابــری حــق دخالــت و تصمیمگیــری ،مشــابه میگردنــد .در دموکراســی نقــش مناینــدگان تــا کمرتیــن حــد اجرایــی و دخالــت
تقلیــل داده میشــود امــا در ای ـران نخســت انتخابــات منایشــی و انتصابــی برگ ـزار ،ســپس پارملــان غصــب و قــدرت دخالــت
مناینــدگان جنــاح اســتبدادگر افزایــش داده میشــود .آنهــا دیگــر نــه بــه اراده مــردم کــه بــه اراده نظــام مســتبد عمــل میکننــد.
در ســاختار سیاســی ،نیروهــای نظامــی همچــون ســپاه ،اطالعــات و عامــان نظامــی منســوب بــه نهــاد رهــری ایـران کــه بایــد
فقــط کارشــان نظامیگــری و حفــظ امنیــت باشــد ،بهصــورت گســرده در سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنــگ و دیگــر حوزههــای
اجرایــی کشــوری و مردمــی دخالــت کــرده و زمــام اداره عمومــی را بــه دســت میگیرنــد .ایــن توتالیتاریســم مانــع ســاختارین
بــر رس راه تحقــق دموکراســی اســت .ســاختار تکســاخت والیــی چنــان منحــرف اســت کــه ای ـران دچــار گنــاه نابخشــودنی
«نارســایی دموکراســی» نــه بلکــه «حــذف دموکراســی» شــده اســت .رژیــم ایـران از حاکمیــت مبتنــی بــر قانــون و حقوق اســامی
د م میزنــد درحالــی کــه ایــن قانــون و حاکمیــت بهطــور کامــل متعلــق بــه والیتمطلقــه اســت نــه مــردم .پــس مــردم اجــازه
ندارنــد نظــام را تعییــن کننــد و اگــر چهــل ســال پیــش بــه هــر نحــوی و بــا امیــد بــه تغییــر بــه جمهــوری اســامی در رفرانــدم رای
دادنــد ،امــروزه خواســتار تغییــر نظــام هســتند .رژیــم دیگــر مرشوعیــت خــود را مبتنــی بــر قانونیــت زور ســاخته اگــر نــه حنــای
او دیگــر نــزد مــردم رنگــی نــدارد .در دموکراســی مقاصــد و غایــات حکومــت را مــردم بـرای حاکمیــت اجرایــی تعییــن میکننــد،
امــا در جمهــوری اســامی کــه حاکمیــت از بــاال بــه پاییــن اســت ،تعییــن متامــی اجرائیــات از ســوی خــود نظــام انجــام میگیــرد.
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برای این بررسی به انقالب سال سال  ۱۳۵۷باز میگردیم.
انقــاب بهمــن مــاه  ۱۳۵۷بــه پشــتوانه یــک جنبــش پوپولیســتی و خودفراموشــی
همگانــی ،اســتبداد ســلطنتی را رسنگــون کــرد .ایــن جنبــش ،بــدون حضــور و نقــش
تعیینکننــدهی کارگ ـران ،قــادر بــه رسنگونــی رژیــم ســلطنتی نبــود .در ایــن انقــاب
سیاســی ،طبقــه کارگــر ایـران «بــه صــورت طبقـهای در خــود،بــه طبقـهای بـرای خــود»
ظاهــر نشــد .بــه بیــان دیگــر ،طبقــه کارگــر بهســان طبقــه بــا پالتفــرم خــود ،ظاهــر
نشــد .قیــام پیــروز شــد،امــا بــه انقــاب نرســیده رسکــوب شــد .قیــام و فراشــد آن بــه
انقــاب کــه میبایســتی انحــال قــدرت طبقاتــی پیشــین و جایگزینــی شــوراهای
انقالبــیکــه وظیفـهی تاریخـ ی اقدامــات سوسیالیســتی و لغــو مالکیــت خصوصــی بــر
اب ـزار تولیــد را بــه عهــده گیــرد ،ســازمان نیافتــه بــود .ایــن نبــود حضــور طبقاتــی ،بــه
معنــای نبــود دو طبقــه اصلــی رسمایـهدار و طبقــه کارگــر و حاکمیت طبقاتی مناســبات
رسمای ـهداری در جامعــه نبــود .عــدم حضــور بــه معنــای نبــود رشایــط عینــی و مــادی
انقــاب نبــود ،بــه معنــای نبــود رشایــط ذهنــی انقــاب ،یعنــی نبــود نقــش مســتقل و
ســازمانیافته و آگاهانــه طبقاتــی زنــان و مــردان کارگــر بــود .حضــور طبقاتــی یعنــی
وجــود دیالکتیــک عیــن و ذهــن ،پارادایــم ســامان دادن بــه سوسیالیســم ،یعنی مالکیت
اشـراکی ،لغــو بردگــی مــزدی ،تضمیــن کننــده رفــع ســتم جنســیتی و مالکیــت بــر زنــان
و بــر گروهبندیهــای اتنیکــی و زیســتبوم و زندگــی و برقــراری برابــری در متامــی
عرصههــای زندگــی بــود .کارگــران در ایــن جنبــش پوپولیســتی ،اســتقالل طبقاتــی
خــود را بــه هم ـراه نداشــتند ،بــه تودههــای گوناگــون بــا خواس ـتها و گرایشهــای
ت و کارگ ـران و
مختلــف اعرتاضــی پیوســتند و در آن حــل شــدند .تودههــای تهیدس ـ ِ
خردهبــورژوازی مســخ شــده کــه خواســتهای مرتاکــم و رسکوبشــدهی خــود را از
انقــاب نامتــام مرشوطـ ه  ۱۴مــرداد ســال  ۱۲۸۵تــا ۲۲بهمــن  ۵۷فریاد میکشــیدند ،خود
را بــه دســت ارتجاعــی خشــن و هزاروپانصــد دور از زمان ـهی خویــش ســپرده بودنــد.
بحــران اقتصــادی نیمــهی دوم  ۱۳۵۰در ســلطنت شــاه و اقتصــاد کمپرادوریســم بــا
افزایــش قیمــت هــر بشــکه نفــت از  ۵دالر بــه  ۳۵دالر و رسازیــر شــدن دالرهایــی
کــه تــور مزا بــود یــا بــه ســاح و یــا بــه رسمایهگــذاری دربــار و الیگارشــی حاکــم در
صنایــع بحــرانزدهای هامننــد کــروپ آملــان و شهرکســازی در آفریقــای جنوبــی و
بانکهــای ســوئیس ووو ...تــورم آفریــده بــود ،و رکــود بــه ویــژه در صنعــت ســاختامن
و زمینبــازی و داللــی و اوقــاق و متســغالت بنــگاه یــا وابســته بــه روحانیــت کــه
روحانیــت و بــازار را زیامننــد میســاخت ...عمدهتریــن ریشـهها و منادهــای اعرتاضــی
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در انقــاب نیمــه متــام بهمــن  ،۱۳۵۷امیــد و آرزوهــا بــه همـراه زندگــی تودههای تحت ســتم به دســت همین ارشافیت و ســکت
روحانــی و بــورژوازی دالل و بــازار کــه تنهــا گزینـهی موجــود رسمایـهداران جهانــی بودنــد ،بــه غنیمــت رفــت .پیشــاپیش همــه،
تودههــای تهیدســت شــهر و روســتا در پــی بــورژازی بــازار و دالل و خردهبــورژوازی میانــی و باالیــی بــه گزینــهای روی آوردند که
خونینتریــن و فالکتبارتریــن برگهــای تاریــخ منطقــه را رقــم مـیزد .تودههــای محــروم از رهــری انقالبــی ،آرمانهای خــود در
انقــاب بهمــن را جســتجو میکردنــد .آرمــان رهایــی زیــر پای ارتجاعــی کــه از رشع پشــتوانه و مرشوعیت میگرفت ،پایامل شــد.
رایآری بــه جمهــوری اســامی و بــه روحانیــت و ایدئولوژی دینی و خمینیســم ،در  ۱۲فرودین مــاه ۱۳۵۸در غیاب گزینه کارگری
و انقالبــی در برابــر را ٔی نــه بــه شــاه کــه بــا یــک قیــام تــودهای رسنگــون شــده بــود هم یــک تـراژدی و شــوخی تلــخ و دهنکجی
بــه قیامگـران بــود و هــم گمگشــتگی و اغــوای یــک جامعــه .مقاومــت بخشهــای پیــرو کارگـران و زنــان و دانشــجویان پیــرو
در محــارصهی ارتجــاع و ملپنهایــی کــه بــه وســیلهی روحانیــت بســیج شــده بودنــد ،بیحــزب و بیســازمان و نابرخــوردار از
ســازمان و نیروهــای مســلح انقالبــی ،یکــی در پــی دیگــری درهــم میشکســتند .خانــه کارگــر بــا هجــوم حزباللــه و چامقــداران
اشــغال شــد .رسنوشــت انقــاب بــه هامنهایــی ســپرده شــده بــود که بردگـ ی کارگـران و زحمتکشــان را بــه کمک رژیم ســلطنتی
کــه بــا دو کودتــای رضاخانــی و محمدرضــا شــاهی وظیفــه داشــتند .حکومت اســتبدادی ســلطنتی و اســتبداد طبقاتی جــای خود
را بــه حکومــت والیــت فقهــی -اســتبدادی و اســتبداد طبقاتــی بــه غایــت خونبــاری ســپرده شــد .چرایــی بــه قــدرت رســیدن و
گزینـهی ایــن شــیوه حکومتــی را بایــد در رشایــط حاکمیــت رسمایـهداری در ایـران نــه بهصــورت دولت-ملــت ،بلکــه بــه شــیوه
اســتبداد آســیایی ویــژهی کشــورهای پیرامونــی رسمایـ ه جهانــی ،جســتجو کــرد .مناســبات بورژوایــی در ایـران ،بــا چیرگــی بخــش
کمپرادوریســم ،مونتــاژ کاالهــای مرصفــی و داللــی مناســبات رسمایـهداری ،آخریــن بقایــای فئودالیســم در ایـران را در بهمــن مــاه
ســال  ۱۳۴۱بــا رفــرم ارضــی شــاه اشــغال کــرد .ایــن شــیوهی واپــسمانــده و بهشــدت اســتثامرگر ،در تقســیم کار جهانــی رسمایــه،
بــدون خفقــان و اســتبداد مطلــق بــه پیــش بــرده منیشــد .به بیــان دیگــر ،حاکمیت رسمایـهداری بــه شــیوه دموکراســی بورژوایی
ت و پارملانتاریســتی را گذرانــده
آنگونــه کــه در کشــورهای مرتوپــل یــا مرکــزی رسمایــه کــه شــیوه نرمــال و کالســیک دولت-ملـ 
بودنــد ،در کشــورهایی پیرامونــی ماننــد ایـران ،جــز بــا اســتبداد دوگانــه و مطلــق حکومتــی و طبقاتــی ،هرگــز ناشــدنی بــود.
آنــگاه کــه قیــام رسارسی در خیابانهــا ســنگر گرفــت و فروپاشــی حکومــت ســلطنتی ،گریزناپذیــر شــده بــود ،جایگزیــن اســامی
پ Conférence de
سیاســی در دســتور کار پنــجقــدرت جهانــی رسمایــه ق ـرار گرفــت .کنفرانــس قدرتهــای جهانــی گوادلــو 
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بودنــد کــه ریشــه در خواس ـتهای طبقاتــی ،اجتامعــی و سیاســی الیههــای میانــه جدیــد شــهری و دهقانــان رانــده شــده
از زمیــن و روســتا بــه حاشــیه شــهرها و آلونکهــای مــرگآور و رسکوبهــای از ســالهای مرشوطــه ،کودتــای انگلیــس-
رضاخــان در اســفند ســال  ،۱۲۹۹تشــدید ســتم ملــی بــر خلقهــا و رسکــوب ،کودتــای آمریــکا -محمدرضــا شــاه در مــرداد ۱۳۳۲
و خانــه خرابــی میلیونهــا روســتایی و کشــاورز فرودســت و خــرده تولیدکننــده کــه بــه حاشــیه شــهرها رانــده شــدند تــا
خــوراک ماشــین و بــازار تولیــدات مرصفــی و مونتــاژ و بــورژوازی کمپـرادور باشــند و بــا ســلطه نیروهــای امنیتــی تــا ســال ۵۷
و مداخلـهی نیرویــی بازدارنــده و ارتجاعــی بنابــه تصمیــم نهایــی و نشســت گوادلــوپ در ژانویــه /۱۹۷۹دی  ۱۳۵۷در پاریــس
در حضــور مناینــده ســازمان جاسوســی آمریــکا (ســیا) بــا مرتجمــی و میانجیگــری مهــرهی ســیا (ابراهیــم یــزدی) رهــر نهضــت
آزادی ،ب ـرای جایگزیــن اســام سیاســی بــه جــای الئیســیته اســتبدادی ســلطنت ،وظیفــه گرفــت .پشــتیبانی رسان کشــورها در
کنفرانــس گوادلــوپ،در گــرو پیشــرد اقدامــات زیــر از ســوی خمینــی و همراهــان و تشــکیل حکومــت اســامی بــود :حکومــت
اســامی بــه رهــری خمینــی میبایســتی بســان نیرویــی رسکوبگــر ،جنبــش کارگــری را رسکــوب و منافــع رسمایــه جهانــی را
پاســداری کنــد و چــپ را رسکــوب و جریــان نفــت را دوبــاره از رسگیــرد و ارتــش را بـرای چرخــش مناســبات رسمایـهداری منحــل
نکنــد .در پــی ایــن ق ـرارداد بــود کــه چــر خمینیســم بــا ایرفرانــس فرانســوی هامننــد «ابلیــس مــرگ» بــر رس جامعــه فــرود
آورده شــد ،بــا پــروازی ویــژه بــه یــاری بــورژوازی لی ـرال ،ملــی مذهبیهــا ،بــازار و روحانیــت و رسانجــام پشــتیبانی روســیه
بــه کارگ ـزاری گروهبندیهــای سیاســی بورژوایــی بــه گامشــتگی حــزب تــوده و اکرثیــت فدایــی و  ...برپــا گردیــد .ســلطهی
اســام سیاســی بــه غایــت ارتجاعــی ،وعدههــای دروغیــن خمینــی و روحانیــت فاســد و بــه ویرانــه تبدیــل کــردن جامعــه،
بــه خــواری نشــاندن میلیونهــا انســان و همــه آنچــه در ایــن ویران ـ هرسا و شــکنجهگاهی بــه نــام ای ـران در روبــرو داریــم.
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و آملــان غربــی) در آخریــن نشســت خــود خمینــی و همراهانــش را کاراتریــن آلرتناتیــو بـرای مهــار جنبشهــای کارگــری ،گرایشهــای
سوسیالیســتی و چــپ و زنــان و جنبشهــای آزادیخواهــان و خلقــی بلــوچ ،کــرد،عــرب ،آذری ،ترکمــن و ...را گزینــه کــرد و بــه قــدرت
نشــانید .حکومــت اســامی رسمایــه ،یــک ارگان رضوری قــدرت سیاســی و ایدئولوژیک کاپیتالیســم در ایران بود .خمینــی و همراهانش
در روز  ۱۴مهــر مــاه ۱۳۵۷در ترانزیــت فــرودگاه کویــت در حــال درخواســت از حافــظ اســد بـرای پناهنــده شــدن بــه ســوریه بودنــد
کــه ژیسکاردســن از ســوی کنفرانــس گوادولــوپ وظیفــه گرفــت تــا ایــن ویرانگـران را به فرانســه بخوانــد تا پــس از زمینهســازی خروج
شــاه از ایـران ،وی را بــا ایرفرانــس بـرای تأمیــن خواسـتها و اهــداف رسمایــهداران جهانــی در ایـران فــرود آورنــد .در چنیــن رشایطــی،
انقــاب بهمــن ۵۷در غفلــت عنــر آگاهــی و پیــرو بــه ارتجــاع ســپرده شــد .حاکمیــت دیرینـهی اســتبداد و ســالهای رسکــوب از
مرشوطــه بــه بعــد ،بزرگرتیــن عاملیــن غیــاب ســازمانیافتگی و آگاهــی طبقــه کارگــر و تهیدســتان شــهر و روســتا بودنــد .از همیــن
روی ،رهــری و قــدرت سیاســی و رسنوشــت خویــش را گروهبندیهــا ی ائتالفــی خمینــی ،ره ـران نهضــت آزادی ،ملــی مذهبیهــا
(مهــدی بــازرگان،طالقانــی ،ابراهیــم یزدیهــا و )...جبهــه ملــی بــه رهــری کریــم ســنجابیها ،بــازار و جمعیتهــای اســامی گوناگون
ســپرد .حاکمیــت ایدئولوژیــک بــه هــان شــیوهی اســتبداد مضاعــف بــه جــای ســطنت شــاه بــه والیــت (قیمومیــت) نشســت.
حکومــت خمینــی،در اســفندماه ســال  ،۵۷یعنــی هــان روزهــای آغازیــن رسنگونــی حکومــت ســلطنتی ،حتــی بــه درخواســت
خاماندیشــانهی رشکــت مناینـ دهای از کارگـران در شــورای انقــاب اســامی قاطعانــه پاســخی طبقاتــی داد .شــورای انقــاب اســامی،
درخواســت کارگـران را مــردود دانســت .لویاتــان برآمــده از اقیانــوس ناآگاهــی و بیســازمانی تودههــای زیــر ســتم ،بازگشــت فــوری
بــه چرخـهی تولیــد و بازتولیــد ارزش افــزوده را فتــوا داد .حاکمیــت بـرای پاســداری از مناســبات رسمایـهداری ،خلــع ســاحتودههــا را
فرمــان داد و بــافتــوای حملــه مســلحانهی ســپاه و ارتــش بــه شــوراهای ترکمــن صحـرا ،خوزســتان ،بندرانزلــی،کردســتان ،آذربایجــان
و شــوراهای محــات و کارگــری را بــه خــون کشــانیده و ممنوعــه اعــام شــدند .رسمای ـهداری و قــدرت سیاس ـیاش ،ب ـرای تثبیــت
حاکمیــت خویــش ،شــوراهای اســامی کار و انجمنهــای اســامی ،دادگاههــای رشع و اســامی،حاکمیــت رشع ،حجــاب اجبــاری بــا
شــعار «یــا رورسی ،یــا تــورسی!»جهــاد ســازندگی ،کمیتههــای انقــاب اســامی،بســیج کارخانــه ،حراســت و  ...را بــه ماننــد بــازوان
رسکــوب ،ابـزار سیاســی-نظامی و ایدئولوژیــک خــود در رسارس ایـران ،در محیــط کار و زیســت کارگـران و کارگـران روســتا برقـرار کــرد.
از هــان فــردای جابجایــی قــدرت سیاســی حکومــت خمینیســم بــه جــای ســلطنت ،میلیونهــا کارگــر بیــکار،
زنــان و مــردان در خیابانهــا بــا شــعار نــان ،کار و «وعــده وعیــد نــون منیشــه! » روان شــدند .همزمــان بــا تشــکیل
کمیتههــای ســپاه در هــر خیابــان و بــرزن ،شــوراهای کارگــری و محــات در شــهرها بایــد برچیــد ه میشــدند.

تجربه کارگران پروژهای آبادان

ســازمانیابی ســنديکای کارگــران پــروژهای آبــادان ،در ســال  ٥٧يکــی از درخشــانترین آزمونهــای ســازمانيابی کارگــران در
اي ـران اســت .ايــن ســازمانیابی ،بــا  ۱۴۰۰۰عضــو در ســال  ۱۳۵۷در روزهــای انقــاب ،کارگ ـران پــروژهای کــه بهصــورت موقــت
و شــیفتی و پــروژهای در صنايــع نفــت کار میکردنــد و کارگــران بيــکار را دربــر میگرفــت .در روزهــای پرشــور و پویــای
انقــاب ،ســندیکا بــا گرایــش شــورایی بــه شــورای رسارسی کارگ ـران نفــت پیوســت .کارگ ـران پــروژهای بــا ســازماندهی هامیشهــا
از ســندیکا آغازیــد و تــا ســال  ۱۳۶۱در رسکوبــی خونیــن بــه شــورا گراییــد .از خودپویــی تــا خودســازمانیابی و سیاس ـتگرایی و
زایــش اســتعدادها و آفرینــش و ابتــکار و خــرد جمعــی ،تــا طــرح خواس ـتهای صنفــی ،سیاســی ،طبقاتــی و ایســتادن در برابــر
یورشهــای ضدانقالبــی رژیــم و همدســتان و کارگ ـزاران رسمایــه در برابــر اخراجهــا و بيکارســازیها بــا هامیشهــای پرخــروش و
در برابــر وزارت نفــت و خیابانهــا ایســتادگی کــرد .محمدعلــی ابرنــدی از بنیانگــذاران و رهـران و از ســخنگویان ایــن ســازمانیابی
«ســندیکای کارگ ـران پــروه ای آبــادن و حومــه» بــود .ابرنــدی ،ایــن کارگــر آگاه در ســال  ۱۳۶۲دســتگیر و بهشــدت شــکنجه شــد
و در نتیجــه بــا پاهایــی زخمــدار و قلبــی بــه ســختی آســیب دیــده تــا ســال  ۶۷در زنــدان مقاومــت کــرد .رسانجــام در اردیبهشــت
مــاه ســال  ۱۳۶۷در ســن  ۶۲ســالگی در زنــدان گوهردشــت بــا پــای نهــادن بــه هواخــوری زنــدان بــا ایســت قلبــی ،جــان باخــت.
ســندیکای کارگ ـران پــروژهای آبــادان و حومــه ،رسانجــام بــا ســاح جنــگ ارتجاعــی بیــن حکومتگ ـران ای ـران و ع ـراق در ســال
 ۱۳۶۰متالشــی شــد .جنــگ ارتجاعــی ،حربـهای بــود بـرای درهــم شکســن جنبــش کارگــری در حــال ســازمانیابی طبقاتــی در ایـران.
پــروژهی انحرافــی اشــغال  ۴۴۴روزهی ســفارت آمریــکا و پایــان دادن بــه آن به ســود جمهوریخواهــان و دامن زدن به جنگ  ۸ســالهی
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بــا مــرگ روحاللــه خمینــی در  ۱۳خــرداد  ۱۳۶۸خورشــیدی،علــی اکــر رفســنجانی (بهرمانــی) بــا دسیسـهای در همدســتی با ســید
احمــد خمینــی کــه خوشپندارانــه وعــدهی خالفــت پــدر خودکامــه را بــه خــود را بــاور کــرده بــود و ســپس بــه دســت بانــد رقیــب
بــه رهــری ســیدعلی خامنـهای هــر دو قربانــی شــده و بــه قتــل رســیدند ،ســیدعلی خامنــهای بــه والیــت مطلق هیفقیــه رســید.
ایــن تبانــی بنــا بــه علنــی شــدن ویدیــوی نشســت (خــرداد  )۶۸بـرای گزینــش موقــت خامنـهای ،بهعنــوان رهــر "موقــت" پــس
از ســی ســال اعــال والیــت (علنــی شــدن نشســت ســال  ۶۷در ســال  ،)۹۷بــا فریبــکاری خودویــژهی والیــی از زبــان ســیدعلی
خامنــهای در هنــگام انتخابــش بــه عنــوان رهــر «موقــت» چنیــن اع ـراف میشــود« :بایــد خــون گریســت بــر حــال ملتــی کــه
مــن رهــرش باشــم » .پســاخمینی و آتشبــس جنــگ  ۸ســاله ،بایــد بــه قــدرت مینشســت کــه رسکــوب و کشــتار را همچنــان
مــوازی بــا رفرمــی اقتصــادی در دســتور کار قـرار مـیداد .علیاکــر رفســنجانی ســکاندار ایــن سیاســت اقتصــادی بــود .او اینــک
بسـان یــک پراگامتیســت بـرای جــذب رسمایـ ه و رسمایهگذاریهــای بــازار آزاد چپــاول ،پیکهــای سیاســی و اقتصــادی جنــدی را
بــه غــرب و بــه ویــژه بــه آمریــکا فرســتاد .رفســنجانی در ایــن برهــه ،از یــک دالل ســاختامنهای فرســوده و «بســاز و بفــروش»
دوران شــاه،بــه یــک امپراتــور مالــی بــزرگ در خاورمیانــه تبدیــل شــده بــود .حاکمیــت در ای ـران ،بــه نیابــت از گلوبالیزاســیون
رسمایـهداری ،پــرو ژهی خصوصیســازی ،نئولیربالیســم یعنــی بــازار آزاد اســتثامر مطلــق و چپــاول دســرن ج کارگـران و زحمتکشــان
ب ـرای هــر رسمایهگــذاری و پیشــرد ســودآوری و حاکمیــت مناســبات و اقتصــاد رسمای ـهداری جهانــی ،در ســهم بــری از رانــت
سیاســی و اقتصــادی ،وظیفــه گرفتــه بــود .بــه ایــن هــدف ،بیکارســازی ،مقرراتزدایــی از قانــون و مــوادی کــه بــا مبــارزات کارگـران
در قانــون کار گنجانیــده شــده بــود ،گســرش ان.ج ـ ی.ا ُ هــا (در برابــر نهادهــای مســتقل مردمــی و کارگــری) ،گســرش مناطــق
آزاد تجــاری و تولیــدی ،ورود ســپاه و امنیتیهــا بــه بــازار اقتصــاد ،کاالیــی کــردن متامــی رشــتهها و امــور از ورزش و آمــوزش
و پــرورش و بهداشــت و درمــان گرفتــه تــا طبیعــت (رودخانههــا،جنگلهــا،آبهــا ،کوهه ـا ،باغهــا ،پارکهــای طبیعــی و)...
شــتابی ســخت گرفــت .رسان ســپاه و امنیتیهــا ،بزرگرتیــن شــاهرگ اقتصــادی و مالــی ایـران،یعنــی نفــت و گاز و پرتوشــیمیهاو
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بــا شــعلهور شــدن جنــگ ،نــه تنهــا شــوراهای کارگــری و محــات در رسارس ایــران و نــه تنهــا شــوراهای نفتگــرا ن و
شــوراهای کارگــران پــروژهای و بیــکاران در خوزســتان ممنوعــه و از هــم گسســته شــدند،بلکــه بــا مهاجــرت خانوادگــی
صدهــا ه ـزار کارگــر از خوزســتان و دیگــر مناطــق زیــر حمل ـهی مببارانهــا ،بــه شــهرهای مرکــزی از جملــه شــیراز و اصفهــان
تــا ســال  ۱۳۶۸هرگونــه خواســت و اعــراض کارگــری بــا دادگاههــای صحرایــی و گلولههــای پاســداران پاســخ میگرفــت.
در دههی شــصت ،کشــتار افزون بر صدهزار تن در خیزشهای خیابانی ،و کشــتار نیروهای سیاســی در رسارس ایران ،لشکرکشــی به
کردســتان و دیگــر مناطــق ،بــه مــوازات زنــدان و آوارهســازی و مهاجرتهای اجباری میلیونــی در درون و بیرون از ایران ،پاســخ رژیم
ت و مناســبات رسمایهداری پیرامونی به ســود مرتوپل رسمایـ ه بود .با اعالم آتشبس و نوشــیدن جام
بــه نیــاز و رضورت بقــاء حاکمیـ 
زهر خمینی ،در تابســتان  ،۶۷کشــتار دســتهجمعی بیش از پنج هزار زندانی سیاســی در د و ماههی مرداد و شــهریور ســال ۱۳۶۷در
زندانهــای رسارس ایـران ،تضمینــی بـرای مهــار جنبشهــای اعرتاضــی بــه ویــژه جنبــش کارگــری و الیههای فرودســت جامعــه بود.
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حکومتهــای ع ـراق و ای ـران ،سیاس ـتها و ملزومــات طبقات ـیای بودنــد کــه در دســتور کار حکومــت اســامی ق ـرار گرفــت و
رسمایــهداران جهانــی در پشــتیبانی بــه ایــن آتشافــزوزی در منطقه ،کارخانههای تســلیحاتی خــود را رونق و بارآوری ســود ،شــتابی
تــازه بخشــیدند .اشــغال ســفارت آمریــکا و جنــگ  ۸ســاله دو طراحــیِ انحرافــی و ویرانگرانهای در پیشــرد سیاســت حفــظ قدرت و
حاکمیــت طبقاتــی بودنــد .خمینیســم ،رسکــوب و مهــار جنبش کارگــری و رسکــوب نیروهای سیاســی مخالف حاکمیت و مناســبات
حاکــم ،رسکــوب خلقهــای زیــر ســتم،رسکــوب و بــه اســارت گرفنت زنــا ن و پاســداری از بزرگرتیــن میدانهای نفــت و گاز جهــان ،به
نیابت از رسمایهی جهانی را در پناه خود داشــت .جنگ  ۸ســاله ،با بیش از یک میلیون کشــته و تخریب هر دو کشــور و تشــکیل
هــال شــیعی در منطقــه و دامــن زدن بــه صــدور انقــاب اســامی و بهقــدرت رســیدن دولتهای اســامی در افعانســتان و ترکیهی
اربکانــی و اردوغانی-فاشیســتی و میلیتاریــزه کــردن منطقــه و گســرش حزباللــه در لبنــان و فلســطین و بعدها در عراق و ســوریه
و یمــن و طالبانیســم و القاعــده و ســپس داعــش و النــره و حشــد الشــعبی و ...در منطقــه ،از تجربــه خمینیســم و کمربنــد ســبز
دلخــواه کمپانیهــای جهانــی جنگافرازهــا و لجســتیکی این سیاســت ویرانگرانه و ضدبــری رسمایهداران ریشـ ه داشــتند و دارند.
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پیامنکاریهــای جانبــی را بــه دســت گرفتنــد .والیتفقیــه بزرگرتیــن شــبکههای مالــی ،اقتصــادی و اســتثامر آســتادن قــدس رضــوی،
بنیــاد مســتضعفین،کمیتــه امــداد امــام ،درآمدهــای کهکشــانی بیــش از  ۱۱ه ـزار امام ـزاده و اوقــاف را کــه افــزون بــر  ۳۰درصــد
مســاحت کل ایـران را دربــر میگیــرد ،در دســت گرفــت .ســهم بانــد دولتیهــا در ایــن ســهم بریِ ســارقانانه ،نزدیــک به  ۳۰درصد شــد.
تولیدهــای بومــی و موجــود ،ماننــد نیشــکر هفتتپــه ،فــوالد اهــواز ،ماشینســازیها (ماننــد هپکــو و آذرآب) کشــت چغندرقنــد و کارخانههــای
قنــد ســیامن و پارچهبافیهــا ،دامپــروری ،کشــاورزی و  ...بایــد بــه ســود رانتهــای نفتــی و داللــی فروپاشــانده میشــدند .درآمدهــای داللــی
کاالهــای چینــی کهشــکانی و یــک شــبه بــود و ســهمبران ســپاه و امنیتیهــا و موتلفـهی حاکــم بــر بازرگانــی،و صــادرات و واردات و بــازار و
باندهــای حکومتــی،هــر یــک امپراتورانــی شــدند کــه شــبکهای از ســلطانها ،کارگـزاران و دالالن و ملپنهــا را پیرامــون خــود داشــتند .ســلطان
شــکر،ســلطان ســکه ،ســلطان قیــر ،ســلطان برنــج ،ســلطان ...در این برهــه میلیونهــا کارگر ،بــه درون ارتش بیــکاران پرتــاب شــدند ،میلیونها زن
و کــودک بهصــورت زنــان و کــودکان کار و خیابــان بــه گــرداب مــرگ افکنــده شــدند .نیروهــای کار ارزان و خامــوش ،زیــر شــاق حکومــت رشعی و
نیابتــی رسمایــه بــا اســتبدادی هولنــاک و خونریــز بایــد ارزش افــزودهی مطلــق و رسمایــه میآفرید و خــود در کورههای اســتثامر ذوب میشــدند.
در برابــر مقرراتزدایــی،منونـهی محــروم کــردن کارگـران کارگاههــا ،مجــاز شــمردن اخـراج مــرگآور کارگـران بــا خودکامگــی متــام بــه دســت
کارفرمایــان ،نپرداخــن دســتمزدها بـرای ماههــا ،خشــونت ،ناامنــی محیــط کار ،بیکارســازی تحــت نــام اســتبدادگرانهی «تعدیــل » نیــروی کار..
ویژگــی ایــن برهــه بــود تــا اکنــون .خامتــی ،بــا فریــب اصالحــات ،همراه با کشــتار سیاســی زنجیــرهای دهـهی هفتــاد (در شــار مختــاری ،پوینده،
میرعالیــی،پروانــه اســکندری ،داریــوش فروهــر و ســعیدی ســیرجانیها و ،)...میلیونهــا کارگــر کارگاهــی را از پوشــش قانــون کار محــروم کــرد.
اســتخدام دائــم نیــروی کار جــای خــود را بــه قراردادهــای ســفید امضــا و ســه ماهــه کــه  ۹۸درصــد کارگـران شــاغل را دربــر میگرفــت ،ســپرد.
در پــی واســپاری دولــت نئولیــرال رفســنجانی کــه خــود را رسدار ســازندگی مینامیــد و ویرانــی آفریــد ،بــه جانشــین خویــش ،زیــر نــام
فریبکارانـهی «دولــت اصالحــات» رای  ۸ســال دیگــر تــا ســال  ۱۳۸۴ایــن رونــد ادامــه یافــت .یــک مــاه پــس از روی کار آمــدن دولــت دلخــواه
ســپاه و والیتفقیــه ،انتصــاب احمدینـژاد بــه ریاســت جمهــوری در ســال  ،۱۳۸۴علــی خامنـهای رونــد سپاهیســازی اقتصــاد را بــا ابالغیـهای
اعــام کــرد .وی بــا دســتاویز اصــل ( ۴۴خصویســازی) خواســتار «کوچکتــر شــدن دولــت» شــد و فرمــان داد طــی پنــج ســال ،از ســهم دولــت
در اقتصــاد ،ســاالنه  ٪۲۰کاســته شــود .وی در ایــن فرمــان خواهــان خصوصیســازی کلیدیتریــن بخــش اقتصــاد شــد .بنابــه ایــن فرمــان ،بخــش
خصوصــی “شــامل آن قســمت از كشــاورزی ،دامــداری ،صنعــت ،تجــارت و خدمــات میشــود كــه مكمــل فعالیتھــای اقتصــادی ،دولتــی
و تعاونــی اســت “.کلیــه صنایــع بــزرگ ،صنایــع مــادر ،معــادن بــزرگ ،بانکــداری ،بیمــه تأمیــن نیــرو ،ســدھا و شــبکههای بــزرگ آبرســانی،
رادیــو و تلویزیــون ،پســت و تلگ ـراف و تلفــن ،هواپیامیــی ،کشــتیرانی ،راه و راهآهــن و ماننــد اینهاســت کــه بهصــورت مالکیــت عمومــی و
در اختیــار دولــت بــود و بخــش تعاونــی شــامل رشكتھــا و مؤسســات تعاونــی تولیــد و توزیــع کــه در شــهر و روســتا بــر طبــق ضوابــط
اســامی تشــكیل میشــد ،شــامل فرمــان خامنههــای یــا فرمانــی کــه از ســوی رسان ســپاه بــه وی دیکتــه شــده بــود ،گردیدنــد .اینگونــه
فرمــان خامن ـهای دولــت را موظــف میکنــد رفتــه رفتــه تــا پایــان برنامــه پنــج ســالهی اقتصــادی ٪۲۵ ،از متامــی اقتصــاد ای ـران را در اختیــار
«بخــش تعاونــی» [یعنــی رسان ســپاه و وابســتگان] بگــذارد و بــا روشهایــی ماننــد ارائــهی تخفیــف مالیاتــی و تســهیالت اعتبــاری ،بــه
توســعهی بخــش تعاونــی در همـهی ســطوح اقتصــاد کشــور از جملــه در صنعــت بیمــه و بانکــداری کمــک کنــد .1ایــن فرمــان کــه در  ۸بهمــن
 ۱۳۸۶بهصــورت قانــون درآمــد و بــر اســاس آن  ۱۱۰تــا  ۱۲۰میلیــارد دالر از دارایــی دولتــی بــه بخــش خصوصــی (ســپاه) واگــذار میشــود.
دولــت «ســازندگی» علیاکــر رفســنجانی ،جــز مــرگ و ویرانــی دربرنداشــت .ویرانــی بافــت و بقایــای تولیــدی و تبدیــل جامعــه بــه یــک جامعــه
گزا بهویــژه چینــی و ســاح و هزینــه کــردن میلیاردهــا دالر از دســرنج کارگـران و هســتی جامعــه بــه چــاه
کامـاً مرصفــی کاالهــای بنجــل و مــر 
ویــل انــرژی هســتهای فــرو ریختــه میشــد تــا حاکمیــت در ای ـران ،بــا تولیــد مبــب هســتهای هــم بــه خاموشــی و رسکــوب درون جامع ـهی
هــر دم خروشــنده برمیآمــد و هــم بــ ه باجســتانی از رقبــای منطقــهای و برونمــرزی دســت مییافــت تــا پاســدار منافــع رسمایــهداران و
بهویژه نفت و گاز در منطقه باشد و حکومت ایدئولوژیک را به کمک مببهای امتی و هستهای ،بیمه و ماندگارسازد.
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زینببایزیدی

در ماههــای اخیــر شــاهد پخــش و انتشــار ویدئوهایی در رســانههای اجتامعی از افشــاگری و اعرتافــات قربانیانی بودیم
کــە در زندانهــای رژیــم ایـران مــورد تجــاوز قـرار گرفتــە بودنــد .آنچــە محــرز اســت ایــن رژیــم حکومــت خــود را بــر
پایـهی رسکــوب و تجــاوزبنــا منــوده زیـرا قــادر نبــود مرشوعیت خــود را ســوای گــروه معــدودی از طرفــداران ،پاســداران
و بســیج کــە از ایــن نظــام حامیــت کردنــد و همینــان نیــز بــه ابـزار رسکــوب نظــام تبدیــل شــدند ،از دیگــر اقشــار مردم
کســب منایــد و از هــان آغــاز بــە رسکــوب اعرتاضــات مــردم بخصــوص زنــان کــه منیخواســتند تحــت ایــن حاکمیــت
قـرار گیرنــد ،اقــدام منــود .اکرثیــت زنانــی کــە در جریــان اعرتاضــات و بەدلیــل فعالیتهــای سیاسیشــان علیــە رژیــم
ایـران دســتگیر شــدند ،مــورد تجــاوز قـرار گرفتنــد .البتــە شــیوەهای متفــاوت تجــاوز وجــود دارد کە تجاوز جنســی یکی
از دردناکتریــن و در عیــن حــال غیرانســانیترین آنهاســت چـرا کــە کمــر کســی میتوانــد زیــر بــار فشــار روحــی و
روانــی و تبعــات ناگــوار آن بعــد از گــذر ســالها رهایــی یابــد یا بــر آن غلبە کــردە و یارای ســخن گفنت در مــورد آن کند.
از ســوی دیگــر ایــن رویــداد موجــب احســاس رشم و گنــاه در فــرد قربانــی میگــردد .معمــوال معــدود افـرادی حــارض بە
افشــای ایــن تجــاوزات میشــوند حتــی زمانیکــە بــە خــارج از کشــور پناهــدە میشــوند .بــا ایــن حــال اســناد منونەهــای

فراوانــی از ایــن اعرتافــات وجــود دارد بهویــژه زندانیــان دهەهــای شــصت .زنانــی کە بهدلیــل فعالیتهای سیاســی ،فرهنگی
یــا عضویــت در اح ـزاب سیاســی از ســوی ادارە اطالعــات خصوصــا ادارە اطالعــات ســپاه پاســداران دســتگیر میشــدند و
بهشــدت مــورد شــکنجە و تجــاوزات جنســی قـرار گرفتنــد .دخـران باکــرەای کە شــب پیــش از اعدام بــە آنها تجاوز میشــد.
آنچــە مســلم اســت تجــاوز جنســی از ســوی متجــاوز در اغلــب مــوارد بـرای بــە کنــرل درآوردن فــرد قربانــی صــورت میگیرد
بەویــژە زمانیکــە متجــاوز از ســوی یــک سیســتم فکــری بــە ایــن کار گــاردە میشــود و بهعنــوان اب ـزار شــکنجە جهــت
تغییــر مســیر فکــری یــا مجبــور کــردن فــرد قربانــی بــە همــکاری و جاسوســی بــا متجــاوز یــا متجــاوزان دولتــی انجــام بگیرد.

شکنجههای اعامل شده بر زنان در خانواده ،جامعه و زنان

پیداســت حاکمیــت ایــران ،فــرد قربانــی (اینجــا زنــان زندانــی موردنظــر اســت) را خــود باعــث و بانــی ایــن تجاوزهــا
میدانــد حــال تحــت نــام پوشــش نامناســب زنــان از دیــدگاه اســام باشــد یــا بــە بهانەهــای حضــور در انظــار عمومــی و
یــا مشــارکت در جامعــە باشــد .ایــن رویکــرد را میتــوان در تبلیغــات نظــام در اماکــن عمومــی و در رســانەهای وابســته
بــه رژیــم بــە وضــوح مشــاهدە کــرد کــە بــە زنــان در مــورد شــیوهی و حجــاب هشــدار داده و ایــن امــر فراهــم کــردن
زمینــە در مرشوعیــت بخشــیدن و چ ـراغ ســبزی بــە تجاوزگ ـران اســت اگــر چــە از لحــاظ قانونــی مانــع خاصــی ب ـرای
جلوگیــری از ایــن امــر و یــا مجــازات متجــاوز وجــود نــدارد چـرا کــە قوانیــن رژیــم ایـران در اصــل تبعیضآمیــز و ضــدزن
اســت و دقیقــا بــر مبنــای همیــن قوانیــن ایجــاد چنیــن فضایــی چنــدشآور کــە هیــچ ســنخیتی بــا کرامــت انســانی نــدارد،
بهوجــود آمــدە اســت .بنابرایــن خشــونت بهصــورت فرهنگــی نهتنهــا در خانــواده بلکــه در جامعــه اشــاعه مییابــد و
اینگونــه فرهنگســازیها رفتارهــای خشــونتآمیز و تجاوزگرانــه را در جامعــه بــه پدیــدهای عــادی مبــدل میکنــد.
میتــوان گفــت هــم اکنــون متامــی عرصههــای دولتــی بــه نهادهــای اصلــی تجــاوز فکــری و جســمی علیــه زنــان اســت.
یکــی دیگــر از مکانهــای اصلــی تعــرض و تجــاوز بــه کرامــت و جســم زنــان ،زندانهــای مخــوف رژیــم ای ـران اســت.
بســیاری از زندانیــان سیاســی زن مــورد تجــاوز جنســی ق ـرار گرفتهانــد .ایــن اقــدام در کنــار شــکنجههای طاقتفرســای
روحــی و روانــی تالشــی جهــت انفعــال و شکســت اراده و مقاومــت زندانیــان در مقابــل ایســتادگی و اع ـراض زندانیــان
اســت .چنیــن رویـهی غیرانســانی در برابــر زنــان مبــارزی صــورت میگیــرد کــه در برابــر استبدادمنشــی رژیــم ایـران بانــگ
آزادی رس دادهانــد .زنــان جســوری کــە در مقابــل ظلــم و بیــداد بپاخاســتەاند و خواهــان تغییــر بودەانــد .زنــان بســیاری
بودەانــد کــە تحــت شــکنجەهای وحشــتناک جســمی هیــچ اع ـراف اجبــاری نکردەانــد و اینچنیــن مقاومــت یــک زن
در برابــر ایــن همــە عــذاب و شــکنجە هرچــە بیشــر خشــم شــکنجەگر را برافروختــە و پــس از آن او را مــورد تجــاوز
جنســی ق ـرار دادەانــد .در برخــی مــوارد زنــان زندانــی از هــان ابتــدای دســتگیری مــورد تجــاوز جنســی ق ـرار میگیــرد
تــا اینگونــە بــه زندانــی القــا شــود کــە بــە آخــر خــط رســیدە و هیــچ راه برونرفتــی نــدارد و از ایــن طریــق او را
مجبــور بــە اعـراف اجبــاری مناینــد .ایــن مــوارد تنهــا محــدود بــە زنــان و دخـران نیســت بلکــە حتــی مــردان جوانــی کــە
بعــد از خیــزش  ٨٨و در جریــان دیگــر اعرتاضــات علیــە حکومــت دســتگیر میشــدند ،مــورد تجــاوز قــرار میگرفتنــد.
شــواهد حاکــی از تاییــد و دســتور فتــوا بـرای ایــن جنایــات جنســی اســت طوریکــە برخــی آیتاللەهــا و حاکــان دینــی
حکومتــی ایــن بــر رشعــی بــودن ایــن جنایــات مهــر تاییــد کردنــد و حکــم رشع نتیجتــا در قانــون بازتــاب خواهــد یافــت.
تجــاوز جنســی در زندانهــا نوعــی بیاخالقــی محــرز و خشــونتی دولتــی اســت کــە متجاوزگــر بــا تصــور بهدســت آوردن
امتیــاز از قــدرت فرادســت خــود یــا کنــرل بــر فــرد زندانــی و غافــل از ایــن کــە خــود او نیــز بــه ورطـهی بیاخالقــی و فســاد
کشــاندە میشــود .امــا فــردی کــه مــورد تجــاوز قـرار گرفتــە کــه اجبــارا تحــت ایــن خشــونت قـرار گرفتــه هیــچ قــدرت و راه
برونرفتــی از ایــن وضعیــت نداشــتە؛ و شــکنجهگر آگاهانــه قربانــی را مــورد تجــاوز قـرار میدهــد .در دانــش روانشناســی
نیــز بــر ایــن امــر تاکیــد شــده کــە نــە تنهــا فــرد قربانــی بلکــە بعــد از ســالها اث ـرات روانــی ناشــی از شــکنجەهای فــرد
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آنچــە مســلم اســت معرتضیــن و ناراضیــان نظــام مســتبد
موجــود علیرغــم اعــال شــکنجههای وحشــیانه و
باالخــص زنــان کــرد ،بــا ســازماندهی خــود در صفــوف گریــا
و ســطوح اجتامعــی همــواره در صحنــه مبــارزه آمــاده
و پیشــاهنگ بودهانــد و پیامــی قاطــع بــه متجــاوزان و
شــکنجهگران رژیــم دادهانــد کــه بــا تجــاوز بــر جســم،
هیـچگاه نتوانســتهاند بــر افــکار و اذهــان آنــان تســلط یابند.

تشــدید خشــونت علیــه زنــان در جامعــهی ایــران
تابــع دو مولفــهی اساســی اســت .مردســاالری و
مرشوعیتبخشــی دولتــی .ایــن دو نظــام همــواره
یکدیگــر را تقویــت منــوده و مکمــل هــم بودهانــد.
مردســاالری کــه در متامــی روزنههــای اجتامعــی نفــوذ
یافتــه و هیــوالی جنســیتگرایی اجتامعــی را هــار
منــوده ،منــودی از ایــن رویکــرد اســت .تجــاوز جنســی
بــه زنــان کــه هــم مصــداق خشــونت و هــم جنایتــی
علیــه زنــان اســت در روزهــای اخیــر بــه موضوعی مهم
در جامعـهی ایـران تبدیــل شــده اســت .جامعـهای کــه
از یــک ســو بهدلیــل نگرشهــای ســنتی و عرفــی و از
ســوی دیگــر عدم وجــود قوانیــن مجازاتــی در برابر آن،
زنــان را مجبــور بــه ســکوت و زجــر پنهانــی کردهانــد.
زنانــی کــه از تــرس برچســب «بیآبرویــی» مجبورنــد
ســالها بــا ایــن زخمهــا زندگــی مناینــد .تجاوز جنســی
تنهــا بخشــی از خشــونتهای اعــال شــدهی اســتبداد
دولتــی علیــه زنــان اســت .حــذف تصاویــر زنــان ،نــام
و صــدای آنــان نیــز همــواره در سیســتم زنســتیز
ای ـران بــوده اســت .تفکیــک جنســیتی کــه هامننــد
ســایهای در متامــی عرصههــا مانــع حضــور و مشــارکت
فعــال زنــان اســت .زنــان در نظــام ایــران بــا انــواع
توپنجه نــرم میکننــد .در روزهــای
خشــونتها دس ـ 
اخیــر بــار دیگــر زندانیــان سیاســی زن و موضــع مقاوم
و قاطــع آنــان در برابــر سیســتم شــکنجهی زنــدان در
ای ـران ،بــار دیگــر ثابــت منــود کــه زنــان هی ـچگاه تــن
بــه آموزههــای تبعیضآمیــز ،جنســیتی و ضــدزن
رژیــم نــداده و مقاومــت بینظیــر آنــان در ســدهی
تویک و بــا احــکام و برخوردهای قرونوســطایی
بیسـ 
ب ـرای دنیــا بــه الگویــی تبدیــل شــده اســت .رژیمــی
کــه هیــچ بویــی از هنجارهــا و قوانیــن بــری نــرده
و هنــوز هــم در مســلخگاههای آن زنــان و جوانــان
بــه بدتریــن شــکل ممکــن شــکنجه و مــورد آزار قـرار
میگیرنــد .رژیــم ایــران در برابــر ایــن مقاومــت و
ایســتادگی زندانیــان بــا شکســت مواجــه شــده اســت.
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متجــاوز بــر بــدن قربانــی و گاهــا تــا پایــان عمــر بــا او بــوده
و در بســیاری از مــوارد منجــر بــە خودکشــی نیــز گشــتەاند.
شــکنجەی جنســی بهعنــوان ابـزار اعرتافگیــری بـرای درهــم
شکســن و نابــود کــردن شــخصیت فــرد قربانــی از ســوی
متجــاوز بــکار بــردە میشــود طوریکــە فــرد دیگــر تــوان
مقابلــە و هــر گونــە اعرتاضــی را از دســت بدهــد .مســئلەی
تجــاوز جنســی متاســفانە یــک مســئلە ناموســی بخصــوص
ب ـرای خانوادەهایــی بــا بافــت ســنتی قلمــداد میشــود و از
ســویی نیــز مســئلە جنســیت زن بــودن خــود امــری تابــو و
شــکنندە اســت .همیــن امــر باعــث میشــود آنچــە بــر زن
و بــدن او روی دهــد تاثیــر مســتقیم بــر پذیــرش یــا طــرد
اطرافیــان وی از ســوی جامعـەی ســنتی باشــد ( در صورتیکە
درک کافــی از ایــن موضــوع وجــود نداشــتە باشــد) .کاربســت
ایــن شــیوە شــکنجەهای جنســی یــک پیــام آشــکار بــر
اح ـراز ســلطەگری مطلــق دارد و ســعی در کنــرل بــر بــدن
و افــکار معرتضیــن و در راس آن زنــان دارد .ســوای انــکار
رسان حکومــت بــە اعــال شــکنجە و تجــاوزات جنســی در
زندانهــا و افشــا نکــردن ایــن شــکنجەها از ســوی قربانیانــی
کــە جــان ســامل بــهدر بردەانــد بــا ایــن حــال واقعیــت
امــروز جامعــە ای ـران و سیســتم دولتــی آن اثبــات میکنــد
کــە اعــال خشــونت و رسکــوب آزادیخواهــان و بهویــژه
زنــان راه بــە جایــی نــردە و تنهــا در کوتاهمــدت جوابگــوی
سیاســتهای نظــام بــوده و آشــکار اســت نظــام در برابــر
مقاومــت زندانیــان سیاســی با شکســت مواجه گشــته اســت.
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هــر موجــود زنــدەای در کائنــات ،انتقــال آگاهیهــای حیاتــی بــە فرزنــد خــود را ،وظیفــەای اساســی قلمــداد میکنــد .امــا
تنهــا انســان اســت کــە ایــن پرنســیب را رعایــت منیکنــد .دولــت ،حــق آمــوزش فرزنــدان توســط مادر-پــدر را از آنــان ســلب
کــردە ،تامیــن نیــروی کار و ملزومــات دیگــر را بەعنــوان هــدف انتخــاب کــردە اســت .نخســت زن و جامعــە را از ایــن مرحلــە
دور کردەانــد؛ مدرســە تبدیــل بــە مــکان انتقــال نیــروی کار کارخانەهــا شــدە اســت .اس ـراتژیای کــە نیــروی اقتــدار اج ـرا
میکنــد؛ تضعیــف وابســتگی انســان نســبت بــە ماهیــت خویــش ،بیگانگــی از ذات و جوهــر و بــە ایــن ترتیــب مانــدن در
موقعیتــی بــدون دفــاع را اج ـرا میکنــد .در واقــع انســانی کــە از ماهیــت خویــش فاقــد آگاهــی و بیگانــه باشــد ،در برابــر
هــر نــوع حملــەای آســیبپذیر و بــدون دفــاع اســت .بەهمیــن دلیــل رهــر آپــو میگویــد ":بســیار آســان میتوانیــم
بگوییــم کــە در تاریــخ متــدن ،دولــت و اقتــدار از طریــق آمــوزش رضبــات مهلکــی بــر حیــات اجتامعــی وارد ســاختە انــد ".بــە
ایــن ترتیــب جامعــە را از خــود بیگانــە ســاختە و بســری همــوار ب ـرای اســتثامر( غصــب دســرنج) آبــاد میکننــد .گــذار از
بیگانگــی کنونــی ،بازگشــت بــە جوهــر و ذات ،بنیــاد نهــادن فرد_جامعــە بــر اســاس دانــش بــە ماهیــت خویــش و وابســتگی
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روزانــــه در خاورميانــــه بــا انــواع خشــونت روبـهرو هســتیم و چنیــن مقولـهای بــه موضوعــی عادی تبدیل شــده اســت .عــــدم
امنيــــت ،بســــر رســــيدن بــــه آزادی و آرامــــش را برهــــم زده اســــت .روزی نيســــت كــه شــاهد مــــرگ صدها انســان در
دنيــــا نباشــــيم و در این میان زنــــان و كــــودكان بيشــــرين قرش آســــيبپذير هســتند .ذهنيــــت ســودجوی ســــرمايهداری
بـــرای رســــيدن بــــه اهــــداف شــــوم خــــود بــــا امتيازدهــی بــــه برخــــی از نريوهــــای ضداجتمــــاعی ،خاورميانــــه را بــه
ميــــدان غــــارت و كشــــتار تبديــــل كــــرده اســــت .جايــــی نيســــت كــــه در تالش برای نفوذ در آن نباشد .بــــا توســــل بــــه
روشهــــای وحشــــيانه و غرياخالقــــی هــــر لحظــــه موجــــب خلــــق تـــراژدی تازهای میگــــردد .بهطــــوری كــــه خلـــقها
رنــــگ آرامــــش را نبيننــــد .ايــن جنــــگ و خونریزی و آتــش بــه همــان انــدازه كــه بــه جوامــع بشــری ضــرر میرســاند
بــــه همــــان ميـــزان نيــــز صدمــــات و تخريبــات جــدی بــــر تــن طبيعــت و جغرافيــــای منطقــه بــر جــــای میگــذارد.
نــــوع ديگــــری از خشــونت كــــه همواره وجود داشته و هنوز هم بینهايــت رواج دارد ،خشــونت خانگــی میباشــد .مردان
خانه که در حقیقت خود را خدای خانه میدانند و بیوقفــــه و از ذهنيــــت مردســــاالر تغذيــــه میكننــــد این حق را بهخود
میدهند بــــدون هيــــچ ابايــــی در مقابل زنان و کودکان خشــــونت اعمــــال كننــــد .مــــردان خانه را به قلمرو حکمرانی خود
تبدیل منوده و بــــا توســــل بــــه حيله و انــــواع توطئه و راهكارهــای بیشــامر بــــر زن و فرزنــدان در خانــواده حكــم كــرده
و بــــه حــــق و حقوقشــــان تجــــاوز میكنــــد .خشــــونت روحــــی و روانــــی یکی از انواع خشــونتها اســت که پیامدهای
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خشــــونت بیاحرتامــــی بــه كرامــت و شــخصيت طبيعــی بشــــر و جامعــه میباشــد .به هيــ چ وجــه پديــدهای طبيعــی
و اجتامعــــی منیباشــــد .برعكــــس ،كامــال ضداجتمــــاعی اســت .بــدون شــك اگــــر بــه واكاوی ريشـــههای آن بپردازيــم،
مطلقــــا بــــه نظــام ســــرمايه برمیخوری م كــه آن را بســط و گســرتش داده اســت .خشــــونت پديدهای اســت كــه در عرص
مــا بیوقفــه و در همــه جــا بــا انــواع راهكار و روشهــا بــر انســان و طبيعــت اعمــال میگــردد .امــا ســرانجام همــهی
آنهــــا جــــز تـــراژدی و غــــم ارمغانی ندارد .در روزگار ما خشــــونت اجتامعــــی ،روانــــی ،جســــانی و ...تعميق يافتهتــــر و
نهادينهتــــر از هميشــــه اعمــــال میگــــردد .در واقــع نظــام دولــت و خانــواده بهعنوان میکرودولت بــــا کاربســت خشــــونت
درصددنــــد تــــا افـــراد ،جوامــــع و بويــــژه زنــان و كــــودكان را بــه قــول خودشــــان تأديــب و تربيــت كننــــد .از ايــن راه
هــــم برآننــــد بــــه اهــــداف اساســــی خــود كــــه همــانا ضعيفــه منــــودن جوامــــع از طريــق سلطهی رعــــب و وحشــت
اســت ،دســت يابنــد .شــايد خشــونت فكــری و يــا ذهنــی بارزتريــن آنهــا باشــد .امــا بــه آســانی قابــل درك نيســت
و بــرای هر كســی محتــوای آن آشــكار نيســت .فتــح اذهــان نيــز نوعــی خشــونت نهادينــه شــده و نامرئــی میباشــد.
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راســتین؛ تنهــا از رهگــذر دیــدی صحیــح بــە تاریــخ اســت .بـرای گــذار از بیگانگــی کنونــی تنهــا راه ممکــن بــا ایجــاد وابســتگی
مســتحکم ،بــە کارگیــری راه و طــرق غنــی ممکــن میباشــد .یکــی دیگــر از راههــای بنیــاد نهــادن ارتباطــی محکــم بــا ماهیــت
انســانی و اجتامعــی شــدن ،در نظــر گرفــن هویــت راســتین زن و دوری جســن از خشــونت در دوران کنونــی میباشــد.
امــروزه اولیــن مســئلهای کــه میتــوان از چش ـمانداز خشــونت تشــخیص داد ایــن اســت کــه در گســرهای فراتــر از جامعــه
و بهطــور عمیــق در تاروپــود آن رخنــه کــرده اســت .خشــونت مفهومــی ایدئولوژیــک اســت کــه بــا فرســودگی بافتهــای
اخالقی-سیاســی جامعــه رابطـهی تنگاتنگــی دارد .جامعــهای کــه امــروزه در آن حضــور داریــم در بدتریــن وضعیــت خــود بــه
رس میبــرد و موجودیتــش در خطــر اســت و بــا بحرانــی ســاختارین روب ـهرو اســت .اگــر بهطــور پیوســته معضــات اساســی
جامعــه کــه خشــونت و خشــونتورزی یکــی از شــاخصههای اصلــی آن اســت و هــر روز بــر ابعــاد آن افــزوده میشــود
نشــانهی «جامع هکُشــی» اســت .ایــن ادعــا کــه دولــت و نهادهــای آن محافظــان جامعــه میباشــند نگرشــی مغلطهانــداز
اســت چــون مجریــان قوانیــن اساســی در جهــان کنونــی و عامــل انبــوه خشــونت در عــر جدیــد ،دولت-ملــت اســت.
دولــت –ملــت بــا انحصــار خشــونتورزی در حیط ـهی اقتــدار خویــش همــواره در جامعــه بیبصیرتــی را نســبت بــه زنــان
رواج داده کــه جهــت شکســن چنیــن بیبصیرتــی نســبت بــه زنــان و برطرفســازی آن ،نیــاز بــه تــاش وســیع روشــنفکرانه
و فروپاشــاندن ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــر اذهــان عمومــی میباشــیم .پژوهــش و واشــکافی در مــورد مســائل زنــان کــه
خشــونت بارزتریــن جلــوهی آن اســت و همینطــور گرهگشــایی از مشــکالت عمیــق اجتامعــی موجــود امــری رضوری اســت.
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مخرب و جربانناپذيری تبعات روانی سویی بر قربانیان برجــــای مینهــــد .زنــــان و ســــاير اعضــــای خانــــه حــــق
ندارنــــد بــــدون کسب اجــــازهی رئيــــس خانــه حتــی نفــس بكشــند چــه برســد كــه بتواننــد بــه مقاومــت و
مبــارزه دســت زننــد .بنابراین يــا تــرك خانــه و فــرار را ترجيــح میدهنــد و يــا بــا ســكوتی دردنــاك بــه تحمــل
ايــــن وضــــع تحميلــــی ادامه میدهند كــه در هــر دو حالــت نيــــز راه چارهیابی و پيشــگريی منیتوانــد باشــد.
تبعيــــض و تفرقهافكنــــی يكــــی از معمولتريــــن راهكارهايی اســــت كــــه نظــام حاكــــم از آن بهــــره میگيــرد.
حتــــی پیش از اينكــــه كودكــــی بــــه دنيــا بيايــد ســــعی میكننــد بــر حســب ذهنيــت جنســــيتگرا بســرت را
بـــرای ورود او بــــه سيســــتم خــــود مهيــــا ســــازند .رنگهــــا مشــــخصاند ،اســــباببازیها هكــــذا ،اينكــــه
چگونــــه پــــرورش يابنــد ،چــه بخورنــــد ،چــه بپوشــند و چگونــه فكــر كننــد و چطــور زندگــی مناينــد ،همــه
از پيش تعييــــن میگردنــــد .در چنيــــن شـــرايط و محيطــــی چگونــــه میتــــوان از آزادی و ارادهی فــرد ســخنی
بــــه ميــــان آورد .نظامــــی حاكــــم اســــت كــه بــرای تــو همــه چيــز را مشــخص میكنــــد تــا كجــا و تــا چــه
زمانــی بايســتی زندگــی كنــی .بــا سيســتم آموزشــی خــود اذهان را فتــح كــرده و بــه وضــع موجــود عــادت
میدهــــد ،بــــا اســــتفاده از اقتصــاد انحصــاری بــا متــام وجــود افـــراد و جوامــع را بــه خــود وابســته میكنــد
و بــــا سيســــتم و ذهنيــــت اقتــدار نظامــی نيــز وادار میســــازد تــا كســی جــرات اعرتاضــی نداشــته باشــد و
ســكوت اختيــار كنــد .حــال اگــر ايــن خشــونت نيســت ،پــس چيســت؟ زيــرا خبــری از اراده و اختيــار افــراد
و جوامــــع وجــــود نــــدارد .احتـــرام و ارزشــی بــرای آن قائــــل منیگردد .بــه احســاس و منطــق افــراد توجهــی
نشــــده و روز بــــه روز از ارزش آن كاســــته میشــــود .چگونــه بــا وجــود چنيــن ذهنيتــی میتــــوان از آرامــش،
آزادی و امنيــت بحــث منود .البتــه بايســتی بــه عــدم نبــود آنهــا بپردازيــم؛ اينكــه چــرا و چگونــه در چنيــن
شـــرايط و موقعيتــــی قـــرار گرفتهايــم بــه تبــادل نظــــر پرداختــه و راه چــــارهای بيانديشــيم .زيــرا ايــن تقدیر
مــا نيســت ،رسنوشــت هــم نيســت و روی پيشــانی كســی هــم نوشــته نشــده كــه ايــن رسنوشــت توست.
اینهــا همــه نظریههــای ســاختگی هســتند تــا از طریــق آنهــا اذهــان مــا را فتــح کننــد و نیــروی هــر گونــه اعرتاضی
و كنشی را از مــا ســلب كننــد .چــرا كــه اگــر تقديــر باشــد منیتــوان تغييــرش داد ،امــا اگــر مــا بــاور كنيــم كــه
نقــش و ارادهی مــا در زندگــی و چگونــه زيســنت كليدی اســت ،آن وقــت دســت بــه تــالش و مبــارزه بــرای تغييــر
آن میزنيــم و البتــه كــه ايــن بــه نفــع نظــام حاكــم منیباشــد زيــرا رمــهای بــرد هوار میخواهــد تــا بــدون
هيــچ اعتــراض و مقابلــهای بــه عملــی منــودن خواســتههايش بپردازنــد .اگــر از فرصــت رهــا شــدن و آزادی خــوب
اســتفاده نشــود ،بیترديــد بار دیگر نريوهــای قدرتطلبــی كــه هميشــه در كميــن هســتند بــه پركــردن خــالء
بــه وجــود آمــده خواهنــد پرداخــت .بنابرايــن بيــش از ايــن اجــازه ندهيــم تــا از نيــرو و انــرژی جوامــع بــرای
بقای نظامهايــی كــه بــا مكيــدن خــون اجتمــاع عمــر اقتــدار خــود را تــداوم می بخشــند ،اســتفاده شــود .هــر
چقــدر كــه بردههــا بيشــرت و ســربه راهتــر باشــند همــان قــدر نظــام حاكــم قدرتمنــد میگــردد .هــر قــدر
خشــونتاعمــالگــرددبــههمــانميــزانذهنيــتمردســاالرنهادينــهمیگــردد.بنابرايــنبايســتیجهــتپايــان
دادن بــــه متــــام خشــونت و تراژدیهايــی كــه بــر مــا تحميــل می شــوند پرچــم مبــــارزه را بـه اهتزاز درآوریم.
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تاریخاعدامدرکردستان

و دلیل تداوم سیاست حذف مخالفین و انقالبیون کردستان از
جانب رژیم ایران و تشدید موج اعدام
سعیدسنندجی
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روحاللــه خمینــی پیــش از انقــاب بــه رشط حضــور در همــه جریانــات ،وعــدهی حــل متامــى مشــکالت را داد ،امــا پــس
از پیــروزی انقــاب اظهــار داشــت« :کســانی کــه مســئلهی کُــرد و تــرک و  ...را مطــرح میکننــد دشــمن اســاماند .در
اســام همــه بــا هــم برادریــم و ایــن مســائل مطــرح نیســت ».در ششــم مــرداد مــا ه  ،١٣٥٨پــس از پیــروزی انقــاب
مردمــی ایــران ،بــا صــدور یــک فتــوای مذهبــی فرمــان قتلعــام و یــورش بــه مــردم کــرد و کردســتان را صــادر منــود.
در پــی آن حمــات نظامــی هوایــی و زمینــی بــه مناطــق کردســتان آغــاز و رســا پروســە تــرور دولتــی در کردســتان
اجرایــی و از آن پــس تاکنــون ایــن پروســە در متامــی اشــکال سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــە اجــرا درآمــدە اســت.
پروســەی حــذف فیزیکــی و یــا اعــدام در کردســتان را میتــوان بــە دو گزینــە و دورە تاریخــی از ســال  ١٣٥٧تــا اواخــر دهـهی ٨٠
و اوایــل دهــه  ٨٠تاکنــون تقســیم منــود .گزینــە نخســت کشــتارهای دســتەجمعی تنبیهــی بــا اســتفادە از تاکتیکهــای اشــغالگری
بەوســیلەی نیروهــای شــبەنظامی و نظامــی طرفــدار دولــت کــە بیشــر در روســتاها و شــهرهای کردســتان صــورت گرفــت و
گزین ـەی دوم اعدامهــای گروهــی و تنبيهــى و گاهــا انتقامــی کــە توســط دولــت و مناینــدگان رســمی آنهــا صــورت میگیــرد.
مببــاران شــهرها و روســتاها ،کشــتارهای گروهــى ،میلیتاریــزە کــردن فضای عمومی جامعە از شــاخصەهای دورەی نخســت هســتند
کــە در بســیاری مــوارد میتــوان از آن بەعنــوان طــرح حــذف فیزیکــی خلــق کــرد نــام بــرد .از جملە کشــتارهای ایــن دورە ،روســتای
قارنــا و قالتــان در تاریــخ  ۱۱شــهریور  ۱۳۵۸کــە مــورد حملــه عوامــل مســلح قـرار گرفــت کــه در جریــان آن  ۶۸تن از اهالی روســتا
قتلعــام شــدند .در تاريــخ ٧فروردیــن  ١٣٦٢پاســداران رژیــم بــه روســتای پیرانجــوق منطقــه سومابرادوســت ارومیــه یــورش بردند،
کــودکان و زنــان و مــردان ســالخوردهی ایــن روســتا را بــه رگبــار گلولــه بســتند کــە بیــش از  ١٧تــن از زنان ایــن روســتا در این حملە
کشــتە شــدند .بــر اســاس گفتەهــای اهالــی محل در محدودهی شهرســتان ارومیه بیــش از  ٣٠روســتا ازجملە روســتاهای «قالتان»،
«رسوکانــی»« ،ایندرقاش»«،منطقــه چومــی مجیدخــان» و چندیــن روســتای دیگــر در جریــان ایــن قتلعامهــای دولتــی بهطــور
کلــی خالــی از ســکنە شــد کــە در روزنامەهــای وقــت انعــکاس پیــدا کــرد .همچنیــن میتــوان بــە مببــاران شــهرهای ســنه ،مریوان،
ســقز ،پــاوە و چنديــن شــهر و شــهرک دیگــر اشــارە کــرد كــه بــا وجــودی کــه آمــار دقیقــی از تلفــات موجــود در دســرس نيســت،
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــە قریــب بــه  ٢٠٠هـزار نفــر بهصــورت مســتقیم مــورد اصابــت گلولــە و ترکــش موشـکها قـرار گرفتند.
بنیــاد برومنــد در مــورد قتلعامهــای گروهــی در کردســتان در مصاحبەای با بیبیســی فارســی گفتە اســت کە برای مثــال دهها نفر
از ســاکنین یک محله در مهاباد دســتگیر و به صورت تنبیهی و احتامال در رابطه با یک درگیری که در آن رشکت نداشــتهاند ،اعدام
شــدهاند کــه بــه گفتــه او نشــانه بــارزی اســت از اینکه آمار تعــداد شــهروندان اعدامى کــرد در اوایل انقالب بســیار باال بوده اســت.
در مــورد اعدامهــای تنبیهــی و دســتهجمعی در آن دورە میتــوان بــە اعــدام گروهــی و در بســیاری مواقــع محکمههــای رسپایــی
و اجـرای حکــم در محــل اشــارە کــرد کــە در ایــن میــان کادرهــای پزشــکی و پرســتاری هــم چــون شــهین باوفــا و ناهیــد بقالـپور،
اعــدام  ۱۱تــن در شهرســتان ســنندج روز  ۵شــهریور  ۱۳۵۸ســاعت  ۵بعدازظهــر کــە  ۲تــن از آنهــا مجــروح بودنــد؛ بــە اســامی
احســن ناهیــد ،شــهریار ناهیــد ،جمیــل یخچالــی ،نــارص ســلیمی ،عبدالــه فــوالدی ،مظفــر نیازمنــد ،ســیروس منوچهــری ،اصغــر
مبــری ،مظفــر رحیمــی ،عیســی پیرولــی و عطــا زنــدی.
اعــدام بیســت نفــر در شهرســتان ســقز ســاعت  ۷بامــداد  ۶شــهریور  ۱۳۵۸بــە اســامی احمد ســعیدی ،قــادر بهار ،محمــد بابامیری،
رســول امینــی ،ناجــی خورشــیدی ،کریــم رضائــی ،انــور اردالن ،ســیفاله فیضــی ،علــی فخرایــی ،عبدالــه بهرامــی ،سیدحســن احدی،
محمــد درویــش نقرهــای ،کریــم شــیرینی ،ابوبکــر حمیــدی ،احمــد مقــدم ،جلیــل جــا لزاده ،یوســف کش یزاده(حســن) ،محمــد
غفــاری ،خاطرخطیبــی و نارص حــدادی.
اعــدام یــازد ه نفــر از اهالــی شهرســتان پــاوه ،ســاعت  ۲و  ۴۰دقیقــه بامــداد  ۲۸مــرداد مــاه  ۱۳۵۸در زنــدان دیزلآبــاد کرماشــان بــە
اســامی عبدالــه نــوری ،هوشــنگ عزیــزی ،محمــد محمــودی ،یدالــه محمودی ،حســین شــیبانی ،هرمز گرجــی بیانی ،مظفــر فتاحی،
محمــد عزتــی ،محمــد عزیز ،آذرنــوش مهدویــان و اصغــر بهبود.
اعــدام  ۷تــن دیگــر در بامــداد روز ۲۹مــرداد  ۱۳۵۸در محوطــه زنــدان دیزلآبــاد کرماشــان بــە اســامی حاجــی افراســیاب،
عبدالوهــاب ملکشــاهی ،عامدالدیــن نــارصی ،عبدالکریــم کریمــی ،محمــد نقشــبندی ،عزیزمــراد و مــراد ذوالفقــاری.
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همزمــان رژیــم ای ـران توانســتە بــود بەوســیلەی نیروهــای امنیتــی و جاسوســی خــود شــکافی عمیــق میــان دو حــزب اصلــی
کردســتان بهوجــود آورد کــە متاســفانه منجــر بــە جنــگ داخلــی شــد.از طرفــی طــرح فقیــر نگــە داشــن مــردم نیــز تــا
حــدی مــردم را از امــور سیاســی و خواســتههای اجتامعــی بــە دلیــل مشــکالت مالــی و معیشــتی دور کــردە بــود.از ســوی
دیگــر بــا بکارگیــری تبلیغــات وســیع جهــت بیاعتبــار کــردن خواســتههای آزادیخواهــی و خدشــەدار کــردن چهــرهی احـزاب
سیاســی و اف ـراد کارامــد سیاســی و مدنــی نیــز تــا حــدی توانســتە بــود تاثی ـرات مثبتــی را ب ـرای حاکمیــت داشــتە باشــد.
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پیکــر اعدامشــدگان عمدتــا در قربســتانهایی بــا نــام "لعنتآبــاد" در شــهرهایی ماننــد بیجــار ،قــروه و کرماشــان بــه خاک ســپرده
شــدند ،قربســتانهایی کــه دولــت کموبیــش در متــام شــهرهای کردســتان احــداث کــردە بــود برخــی از قربانیــان در محوطـهى
قربســتانهای عمومــی کــه محــل اج ـراى حكــم آنهــا بــود بــه خــاک ســپرده شــدهاند .قربهــای بینــام ونشــان ،اعدامشــدگان
تنهــا در مــواردی محــدود ،مشــخصاتی محــدود ،اســامی یــا اختصــاری از فــرد اعــدام شــده بــر روی ســنگها نوشــتە شــدە اســت.
این روند پاکســازی فیزیکی و تیرباران شــهروندان کردســتان تا اوخر دهه  ٧٠ادامە داشــت و تا این زمان رژیم ایران با توســل بە
قدرت و بکارگیری خشونت و تنبيه سعى در کنرتل کردن جامعە کردستان داشت .همزمان با سیاست مرگ خاموش ،ایجاد ناباوری
و تفرقە در میان مردم و نیروهای سیاسی مدنی ،ناکارآمد کردن جامعەی کردستان از طریق فقر نیز حد زیادی بەمثر رسیدە بود.
مرگ خاموش طرحی بود برای معتاد کردن جوانان در کردســتان کە در هامن ابتدا در دســتور کار دسـتاندركاران وقت از جملە
اســتاندار انتصــاىب وقــت محمدرضــا رحیمــی قـرار گرفــت .بــر اســاس این طــرح پروژه گســرش توزیــع مواد مخــدر در کردســتان،
توســط وزارت اطالعــات بــه اجـرا درآمــد .تریاک با قیمتی نــازل و بدون هیچ دردرس و دخالتی از ســوی دایره مبــارزه با موادمخدر
در دســرس جوانــان کردســتان قـرار گرفــت .پــس از حــدود یــک دهه عبدالله رمضــا نزاده جانشــین رحیمی در مصاحبـهای گفت:
بــه كردســتان رفتــم و دیــدم نــرخ رشــد اعتیــاد خیلــی باالســت .در جایــی دیگــر گفت بلــه مــردم علنا میگفتنــد" دولــت تفنگ را
از دســت بچههــای مــا گرفتــه و وافــور بهدســت آنهــا داده و برنامــه رســمی حکومــت اســت کــه بچههــای مــا معتــاد شــوند".
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اعــدام  ۹نفــر در شــهر مریــوان ،ســاعت  ۱۸و  ۳۰دقیقــه  ۳شــهریور مــاه  ۱۳۵۸بــە اســامی حســین مصطفــی ســلطانی،
امیــن مصطفــی ســلطانی،احمد پیرخــری (کارمندبیامرســتان) ،حســین پیرخــری (معلــم) ،فایــق عزیــزی (عضوشــورای
شــهرمریوان) ،علــی داســتان ( پیشــمرگه ) ،بهمــن اخــری (پزشــک و فیلمــردار) ،جــال نســیمی٫احمد قــادرزاده.
همچنیــن اعــدام زنــان و دخ ـران بســیاری در زندانهــا کــە در ایــن میــان میتــوان بــە معصومــه رسهنگــی ١٦ســاله ،اهــل
مهابــاد ،در زندانهــای ارومیــە نرسیــن پاکنیــا  ٢٢ســاله اهــل مهابــاد ،صفیــه محمــدی  ٢٢ســاله و مریــم فاروقــی  ٢٢ســاله اهــل
مهابــاد ،فریبــا فرشــچی اهــل ســنندج  ٢١ســالە و در زنــدان اویــن تهـران همگــی در ســال ١٣٦١و نرمیــن کریمــی  ٢٢ســاله اهــل
مهابــاد در ســال  ١٣٦٢در زنــدان ارومیــه .شــهربانو مدرســی اهــل ســنندج در زنــدان تربیــز .ماریــا ترقــی اهــل ســنندج  ٢١ســالە
در زنــدان اویــن در ســال  ١٣٦٣اشــارە کــرد.
آمــار مشــخصی از اعدامهــای بعــد از اشــغال کردســتان توســط دولــت تــا اواخــر  ١٣٨٠در دســت نيســت امــا بــا توجــە بــە مــوج
اعدامهــای دو ســال اول پیــش از اشــغال کامــل کردســتان توســط دولــت میتــوان بــە ایــن نتیجــە رســید کــە تعــداد اعدامهــا
کموبیــش در هــان ســطح و شــاید بیشــر بــودە اســت.
ماکــز کروایتــز خربنــگار فرانســوی کــه آن زمــان در منطقــە بــود در گـزارش خــود آوردە اســت کــە " :ارتش و ســپاه پاســداران کنرتل
شــهرهای کردســتان را بــه دســت گرفتنــد ،خلخالــی بــه دنبــال آنهــا در حرکت بــود ،دادگاههــای کوتاهی برگـزار و دســتور میداد
اعــدا م بهرسعــت اجـرا شــوند ".در بخش دیگری نوشــتە اســت کــە "او مردان و پـران را طی چند روز و گاهی حتی چند ســاعت
بعــد از دستگیریشــان ،بــدون برگـزاری محاکــات عادالنــه و گویــا بــه جــرم فعالیتهــای ضدانقالبی به اعــدام محکــوم میکرد".
مــوج دســتگیری فعــاالن سیاســی و مدنــی در ایــن دوره بــه اتهامــات مختلــف کــه عمدتــا مرتبــط بــا عضویــت و
هــواداری احــزاب کردســتانی ،چــپ ایرانــی و ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت .بیشــر دستگیرشــدگان ایــن دوره،
اينبــار بــا محاکمــه در یــک نهــاد قضایــی بــە ســبک نیــروی اشــغالگر بــه طنــاب دار و جوخههــای اعــدام ســپرده
شــدند .تعــداد زیــادی از آنهــا نیــز بــر اثــر شــکنجه و اعــال خشــونت در زندانهــا جــان خــود را از دســت دادنــد.
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لــذا آمارهــای مشــخصی از اعدامهــای ایــن دورە بــە دلیــل پنهانســازی موجــود نیســت چ ـرا کــە اف ـراد اعــدام شــدە بــە
جرمهــای ســاختگی اجتامعــی اعــدام میشــدند و كمــر بــە عنــوان اف ـراد سیاســی و یــا مدنــی معرفــی میشــدند .قتلهــای
زنجیــرەای کــە بەعنــوان قتلهــای اجتامعــی معرفــی میشــدند ،بســیار شــدت گرفتــە بــود .در خــارج از ای ـران بیــش از ٣٥٠
پیشــمرگ و هــواداران احــزاب سیاســی کردســتانی در جنــوب کردســتان(اقلیم کردســتان در عــراق) و همچنــن تعــدادى
فعــال اح ـزاب کردســتانی در اروپــا و خاورمیانــە نیــز تــرور شــدند کــە ایــن رونــد تــا ســال اواخــر دهــه  ٨٠ادامــە داشــت.
 در ســال  ١٣٨٩اصالحاتــی در خصــوص بازداشــت افـراد توســط سيســتم حاکــم بــە اجـرا گذاشــتە و میتــوان گفــت تــا حــدی
پــرده از رونــد محکــوم کــردن اف ـراد زندانــی برداشــتە شــد .طبــق ایــن اصالحــات هــر فــردی فقــط  ١٧روز بــدون محاکمــە
میتوانــد بازداشــت شــود و .....همیــن امــر موجــب شــد بســیاری از زندانیــان کــە بــه مــدت طــوالىن در بنــد زندانهــای
رژیــم ایـران بودنــد تقاضــای دادرســی کــردە و بــا ایــن تقاضــا اطالعــات وســیعتری در مــورد زندانیانــی کــە تــا آن زمــان نامــی
از آنهــا بــه گــوش نرســيده بــود بــه لطــف ايــن اصالحــات بــە خــارج از زنــدان و دســتگاە نظــام قضایــی ای ـران راه پیــدا
کردنــد.از آن پــس خــر اعدامهایــی کــە توســط حاکمیــت نظــام صــورت گرفــت اک ـرا بــە خــارج از زندانهــا منعكــس شــد
کــە میتــوان بــە اعــدام فــرزاد کامنگــر ،علــی حیدریــان ،فرهــاد وکیلــی ،شــیرین علمهولــی در تاریــخ  ۱۹اردیبهشــت ،۱۳۸۹
زانیــار م ـرادی ،لقــان م ـرادی و رامیــن حســینپناهی  ١٧شــهریور  ،١٣٩٧هدایــت عبداللــه پــور  ۲۲اردیبهشــت مــاه ،۱۳۹۹
مصطفــی ســلیمی  ۲۳فروردیــن  ،دیاکــو رســو لزاده و صابــر شــیخعبدالله  ۲۴تیــر  ١٣٩٩و بیــش از دهــا تــن دیگــر اشــارە کــرد.
رژیــم ایـران کــە در حــال حــارض در مقابلــە بــا دشــمنان خارجــی خــود مأيــوس و درمانــدە اســت و میدانــد کــە تــوان مقاومــت
در مقابــل آنهــا را نــدارد .کشــورهای جهــان همگــی بــە ایـران پشــت کردەانــد و کشــور دوســتی در کنــار خــود نــدارد از طرفــی
ملتهــای ســاکن ایـران نیــز بــە وضعیــت موجــود معــرض هســتند و در خوشــبینانەترين حالــت خواهــان کنارەگیــری رهـران
و حکمرانــان حکومــت ایران هســتند.
 خیزشهــا و قیامهــای آزادیبخــش در نقــاط دیگــر کردســتان ماننــد انقــاب روژآوا و دفــاع از کوبانــی امیــد تــازەای در ملــت
کــرد در رشق کردســتان بهوجــود آورده و درهــاى دسرتســی بــە اطالعــات و دادەهــای جهانــی بــر روی آنهــا گشــودە شــدە و
ماننــد ســابق گــول وعدههــای رسان حکومــت را منیخورنــد ،در همیــن راســتا شــاهد بوديــم کــە ملــت کــرد مشــارکت کمــری
در انتخابــات اخیــر شــورا و مجلــس داشــت .در چنیــن رشایطــی تنهــا راهــی کــە ب ـرای ای ـران باقــی مانــدە بــود دســت بــە
دامــن شــدن ناسیونالیســم ایرانــی بــا اتــکا بــە خطــر تجزیــە ایـران در صــورت فروپاشــی نظــام ایـران و یــاری طلبیــدن از آنهــا
بـرای مرشوعــت بخشــیدن بــە نظــام اســت .امــا ایــن دســت بــە دامــن شــدن هــم تنهــا توانســت تعــدادی ورشکســتە سیاســی
خارجنشــین را متقاعــد کنــد و از انزجــار ملتهــای ســاکن جغرافیــای ای ـران بــە نکاســت و هــر لحظــە امــکان خیزشهــای
خیابانــی در ای ـران میتوانــد دامنگیــر رژیــم شــود.لــذا بــا توجــە بــە وضعیــت موجــود راهــی ب ـرای حاکمیــت ای ـران باقــی
منانــدە و تنهــا راهــکاری کــە باقــی مانــدە رسکــوب و نشــان دادن قــدرت خــود بــە مــردم اســت و در ایــن جهت اعــدام جوانان
ملــت کــرد کــە از ابتــدای انقــاب بــە عنــوان تجزیەطلــب مــورد رسکــوب قـرار گرفتەانــد طعمــەی خوبی بـرای خــوراک تبليغات
در داخــل ایـران میتوانــد باشــد بەهمیــن دلیــل در دو ســال اخیــر گذشــتە مــوج اعدامهــا در کردســتان افزایــش یافتــه اســت.
هــدف اصلــی حکومــت ایــران جــز مــوارد پیشــین در حــذف فیزیکــی و اعــدام در کردســتان را در دو زاویــە دیگــر نیــز
میتــوان جســتجو کــرد کــە بــە منشــا سیســتم حکومتــی ایــن نظــام مرتبــط اســت ،ابتــدا بدنــە اجرایــی یعنــی کارمنــدان و
جمهــوری اســامی ایـران نــە تنهــا از زاویــە دیــد مــردم کردســتان بلکــە خــود نیــز بهدرســتی میدانــد کــە کردســتان توســط
نظــام ایـران اشــغال شــدە لــذا بــر اســاس هــان سیاســت اشــغالگری متــام جوانــب کارکــرد خــود را در تــاراج منابــع و رسکــوب
شــهروندان کردســتان بــکار گرفتەانــد .از زاویــە دیگــر نظــام سیاســی ایـران بــر مبنــای عــدم اعتقــاد بــه ســودمند بــودن صلــح،
مخالفــت بــا اندیشـههای سوسیالیســتی ،مخالفــت بــا لیربالیســم ،مخالفــت بــا دموکراســی و نظــام تکحزبــی بنــا شــده کــە
همگــی از اصــول سیســتمهای حکومتــی بــر مبنــای فاشیســم میباشــد و شــهروندان کردســتان اعــم از سیاســی و مدنــی در
همــە آحــاد جامعــە ،در طــول عـــمر حکومــت ایـران بــا متامــی این مشــخصەهای فاشیســتی ایـران ضدیت نشــان دادە اســت.
ALTIRNATIV PJAK
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بیرهوه
ری بیرهوهری
بیرهوهری
بیرهوهری

بیرهوهریهاتنیی هکهمد هستهیههڤااڵنیپژاک
بۆ ڕۆژههاڵتی کوردستان
فهرهاد گهرزه

دەمــەو ئێــواره بــوو هـهوا بـهرهو تاریکــی دهچــوو لـه پــڕ لهدهرکـهی حهوشـهی ماڵەکەمــان لــێ درا ،چوومه خــوارەوەو
دهرک ـهم کــردهوه ،لەپشــت دەرکــەو ە پیاوێکــی ب ـ ه ســااڵچووم بینــی و دوای ئەحــوال پرســی ،پرســیاری لێکــردم کــە
مامۆســتا فهرهــاد ل ـه ماڵهوهی ـه .
لەوەاڵمیدا گوتم ،خۆمم جهنابت کێیت؟ کارت چیی ه و من چیم پێدهکرێ ل ه خزمهتت دام؟
ئــەو کەســەی هاتبــووە دەرکــی ماڵــان پیاوێــک بــوو کــە تەمەنــی زیاتــر لــە  50ســاڵ بــوو ،جــل و بەرگێکی شــڕ و تهپ
و تــۆزاوی لـ ه بـهر بــوو و گۆنییهکــی خســتبوو ه بــن باڵــی کــە وام زانــی کۆڵبهره.
زۆر لەســەر خۆ و رووخۆشــانە خۆی ناســاند و گووتی من ناوم ههڤاڵ (محەمەد)ه .قسەکانی درێژە پێدا و وتی پێویسته
چ لەدەســتتدایە ،داینــێ و بــە پەلــە لـ ه گهمل بێــت تا ڕێگایهکی بــاش و هێمنامن پێنیشــان بدهیت .چــون ههڤااڵمنان لهو
دیــو ســنوور چهنــد ڕۆژ ه ماونهتـهو ه و دهخــوازن بــە بــێ روودانــی کێشــەیەک بێنـ ه نــاو خاکــی ڕۆژههاڵتی کوردســتان.
منیــش لەواڵمــی هەڤاڵــدا گوتــم ئەو کارە بـهو پهل ه پهل ه نابێت ،جارێ بێ ماڵهو ه خۆت بشــۆ و نانێک بخۆ و پشــوویهک
بــده ،مــن بــۆ خــۆم دهچــم بـهدوای ههڤــااڵن دا و گرفتەکەیــان چارەســەر دەکــەم .هــەر قســەم تــەواو بــوو ،هەڤــاڵ لێم
تــووڕه بــوو و گوتــی ســێ ڕۆژه ههڤــااڵن هیچیــان نهخــواردووه تــۆ چــی دهڵێــت؟ دهبــێ هـهر ئێســتا بـه پهله بــە دەم
هەڤااڵنەوە بڕۆین تا ن ه وهک ل ه الیهن حکومهتی ههرێم یان رژێمی داگیرکەری ئێرانەو ە کهشــف و تووشــی کێشــە بن.
مــن لهگــەڵ شــههید بهختیــار بڕێــک خــواردن و پێداویســتی ســەرەکیامن بــۆ هەڤــااڵن کــڕی و دواتــر
لهگــەڵ ههڤــاڵ محەمــەد بــەرەو ســنوور ڕۆیشــتین ،بــهاڵم جموجۆڵــی هێزهکانــی رژێــم لەســەر ســنوور زۆر
بــوو ،هەڤــاڵ بهختیــار گوتــی تــۆ بڵێــی ههســتیان بــ ه بوونــی ههڤــااڵن کردبێــت .لەبــەر رەوشــی نالەبــار و
جووڵەکانــی ســەر ســنوور بڕیارمــان دا ســبهی دوانیــوهڕۆ لــ ه کاتێکــی گونجــاودا بــەرەو پیــری هەڤــااڵن بڕۆیــن.
بــۆ دوا ڕۆژ ســوار ســەیارەکهی شــههید بهختیــار بوویــن و ســێ قۆڵــی بــەرەو مەنزڵگــەی هەڤــااڵن
کهوتینــه ڕێ .مــن و ههڤــاڵ محەمــەد لــه ســەیارەکه دابهزیــن و هــهر بــهدهم ڕێــگاوه تهگبیرمــان دهکــرد
کــە ئهگــهر لــ ه الیــهن هێزهکانــی ڕژێمــهو ه گیرایــن ،چــی بڵێــن و چــۆن خۆمــان لەچنگیــان ڕزگار بکهیــن.
ههڤــاڵ محەمــەد گوتــی" :دروســت ه مــن خهڵکــی باکــوورم ،بــهاڵم بڕێــک فارســی و بڕێکیــش ســۆرانی
د هزانــم ،کێشــ ه نابێــت ئهگــهر گیرایــن ،مــن دهڵێــم کۆڵبــهری ئــهم بــرادهرهم ،تــۆش بڵــێ مــن خــاوهن بــارم".
لـه الیـهک زۆر دهترســام لـه الیهکیشــەوە ئهوهنــده خۆشــحاڵ بــووم ،دهتگــووت بـه تـهواوی ئاواتهکانــم دهگهیشــتم
و ســهرکهوتن و ڕزگاری گهلەکــەم لــ ه چهنــد ههنــگاوی ئهوالتــر دا دهبینــی .قــهت ئــهو کاتانــ ه لهیــاد ناکــهم و
نازانــم بڵێــم لــ ه ترســان یــان لــ ه خۆشــی دا ههمــوو خواردنهکهمــان لهبیــر چــوو .ههڤــاڵ محەمــەد زۆر قســه
خــۆش و ڕۆح ســووک بــوو .زۆر ب ـ ه تامهزرۆیی ـهو ه باســی ســنهی لــێ دهپرســیم ،گوتــم ههڤــاڵ بــۆ ئهوهنــد ه پێــت
خۆشـه لهبــارهی ســنهوه شــت بزانیــت ،گووتــی ئاخــر ئـهز بــاژاری ســنه فــره گهڕیاگــم .بۆیـه تاسـهیم کرگـه .مــن دام
ل ـ ه قلق ـهی پێکهنیــن و هەڤــاڵ گوتــی چ بــووە ،ب ـ ه چــی پێدهکهنیــت؟ منیــش بــە پێکەنینــەوە گوتــم هیــچ نیی ـ ه .
دوای مهودایــهک پیاســ ه کــردن خــۆم پــێ نهگیــرا و لێــم پرســی ڕاســتی هەڤــاڵ تــۆ خهڵکــی کــوێ
کوردســتانی .هەڤــاڵ گوتــی پێــت دەڵێــم بــەس بــا کــهس ن هزانێــت ،مــن خهڵکــی شــاری ســنهم.
بــە دەم قســەو باســەوە ســنووری رۆژهەاڵمتــان بــەرەو باشــوور دهربــاز کــرد .ه ـ هوا تاریــک و لێــڵ دەبــوو ،گهشــتینه
مەنزڵگــەی ههڤــااڵن ،کاتێــک هەڤااڵنــم بینــی ،چهنــد کهســێكیانم پێشــر دیتبــوو .ههڤــاڵ محەمــەد بــۆ خــۆی گوتــی
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داوای لێبــوردن دهک ـهم ،خواردمنــان ل ـ ه بیــر چــوو بۆتــان بێنیــن ،مهگ ـهر خۆتــان چارهس ـهرییهک بدۆزنــەوە.
ههڤاڵێــک گوتــی هـهر دهمزانــی لـ ه بیرتــان دهچێــت بۆیـ ه بـهڕووم (بلــوط) هێنــاو ه بیربژێنیــن .کاتێــک ئــەو
رەوشــەم بینـ ی زۆر خهجاڵـهت بــار بــووم و خۆمــم بـ ه گوناهــکار زانــی ،کاتێــک ئـهو مرۆڤانـهم بینــی که یهک
لهباکــوور و یـهک لـه ڕؤژئــاوا و ههریـهک لـه پارچهیهکــی تــری کوردســتان بـهو پـهڕی عهشــق و ســۆزهوه،
ئـهو ڕێــگا دوور و پــڕ مهترســیی ه یــان بڕیــو ه و ئێســتا مــن هاتــووم بـ ه دهســتی خاڵی پێشــوازییان لــێ دهکهم .
بڕیــار وابــوو مــن ڕێ نیشــاندهری ههڤــااڵن بــم ،بـهاڵم ههرچیــم کــرد هەڤــااڵن رۆخســەتیان دەدا کــە مــن لـه
پێشـهوه بــڕۆم .بۆیـه خســتمیانه ناوهڕاســت خۆیــان ،منیــش کــردم بـه گاڵتـه و گوتــم وادیــاره بـه چاوســاقم
دانانێــن ،کــهوات ـ ه النیک ـهم ســیالحێکم بدهنــێ بــا ئهگ ـهر هاتــوو شــتێک ڕووی دا بتوانــم خــۆم بپارێــزم.
پێــش ئــەوەی بکەوینــە رێــگا ،بڕێــک ڕاوهســتاین تــا هــ هوا بــە تــەواوی تاریــک و لێــڵ بــوو .ههڤــااڵن
بــە باشــی خۆیــان ئامــادە کردبــوو و تهعلیامتــی پێویســتیان لــ ه ههڤاڵــی بهرپــرس وهردەگــرت.
کهوتینــ ه ڕێ و لەرێــگادا بــەرەو رووی کۆڵبــهر و کاروانچــی هاتیــن .لەبــەر ئــەوەی چــوون و هاتنــی
کەســانی مەدەنــی زۆر بــوو ،دهبوایــ ه زۆر بــ ه هێمنــی و بــ ه بــێ چرپــ ه حەرەکەمتــان بکردایــە .کاتێــک
بــەڕێ کهوتیــن ،چووینــه الی گوندێــک ههڤــااڵن لــه مــن باشــر نــاوی گوندهکانیــان دهزانــی .چونکــه
ههڤاڵێکیــان ســهرهڕای ئــهوهی خهڵکــی یهکێــک لــ ه گوندهکانــی ســنوور بــوو ،پێشــر بــۆ ناســینی
ناوچهکــە لــه گــهڵ چهنــد ههڤاڵــی تــر مــاوهی چهنــد مانگێــک لــهم شــوێنانه جهولــهی کردبــوو.
هێشــتا مــن بــڕوام نهدهکــرد ،وامد هزانــی خ ـهون دهبینــم .ههنگاوێکــی بچــووک بــۆ ئارمانجێکــی م ـهزن.
بــەس ئــەو هەنــگاوە بچــووک نهبــوو ،مـهزن بــوو مـهزن ،پــڕ پــڕ مـهزن ،ههڵگیرســانهوهی ئاگــری شۆڕشــێکی
نــوێ بــوو .بۆیــه ئــهو ڕێپێوانــه کــورت مهودایــه دهکرێــت یهکێــک لــه ڕێپێوانــه مێژووییــهکان بێــت.
ه ـهروا بــێ چرپ ـه و ب ـه ئاســپایی دهرۆیشــتین مانگهش ـهو دهدرهوشــایهوه شــێناییهکامن لــێ وهدهرک ـهوت،
گۆلــی زرێبــار بــوو ،واتــا جــێ ژوانگـهی یــاران .
ل ـ ه س ـهر کێــوی گوندێکــی پشــت زرێبــار بــۆ حەســانەوە المــان دا ،ههڤــااڵن مانــدوو ،ش ـهکهت و برســی
ئامێزیــان بــەرەو رۆژهــەاڵت گرتبوویــەوە .بــەو رەوشــەوە ههموومــان شــاد و دڵخــۆش بۆیــن لەبــەر ئــەوەی
کـ ه پـژاک ئـهو شــانازیی ه مهزنـهی پــێ بهخشــیوین .قـهت لـ ه بیــرم ناچێــت ،لــەو کاتــەدا مــن کیسـ ه خـهوم
نهبــوو ،ویســتم بــێ کیسـهخهو بنــووم .بـهاڵم ههڤــااڵن پێشــبڕکێیان بــوو کـ ه کیسـهخهوی خۆیــان بــە مــن
بــدهن ،تــا بــۆ ناوبژیوانــی ههڤاڵــی بهڕێوەبــەر گوتــی ش ـهڕی نــاوێ ،دهبێــت مامۆســتا لەنــاو کیس ـهخهوی
بهڕێوەبــەر بخهوێــت ،ههڤااڵنیــش بــەو وتەیــە گوتیــان قســهمان نهمــا .منیــش لەخەیاڵــی خــۆم چ
کیســەخەوێک بووەتــە نەســیبم ،کیس ـهخهوی بهڕێوەبــەر و شانســەکەی مــن زیبــی چادرەکــە خ ـراپ بــوو
بــوو ،تهنیــا ل ـ ه هیــچ باشــر بــوو.
دهمــهو بهیــان کــ ه ههڵســاین شــوێنهکهمان گواســتهو ه بــۆ شــوێنێکی بەرزتــر و باشــر .پاشــان مــن
و ههڤــاڵ محەمــەد بــەرەو مەریــوان بــهڕێ کهوتیــن تــا پێویســتیە ســەرەکیەکانی هەڤــااڵن دابیــن
بکەیــن .تایبــەت خواردنــی نــاو قوتــو (کونــرو) ،رۆن ،چــای و بڕێــک شــتی ترمــان بــۆ هێنــان و بــەو
بــڕە شــتە ژیانــی شۆڕشــگێڕیان دەگوزەرانــد .بــۆ ســبهی ش ـهو ههڤــااڵن داب ـهش بــوون ب ـ ه دوو دهســته.
دهســتهیهک بــۆ ههورامــان و کێــوی شــاهۆ و دهســتهیهکیش لــ ه دهور و بــهری مهریــوان بــۆ جهولــه
مانــهوهو کاروانــی تێکۆشــانی گەریــا تــا بــە ئەمــڕۆ لەچیــا سەرکێشــەکانی رۆژهەاڵتــی کوردســتان
بەردەوامــە و لەنــاخ و دڵــی گەلــی هــەر تاکێکــی رۆژهــەاڵت هێالنــەی خۆشەویســتی هەڵکــۆاڵوە.
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(به جنگاوران همیشه جوان را ِه آزادی!)
«آتشفشانخورشید»
رزمآوران نوریم ،در بیشهی حامسه/ذلت
منیپذیریم ،از سختی زمانه
ما آسامنِ پرواز ،تا یک جهانِ آزاد /رد ستارهی
رسخ ،پیروزی را نشانه
شور جوانیِ ما ،هراس و ِ
مرگ دشمن /دریادالنِ
جنگیم ،بیخوف و بیکرانه
ریشه فرو بردهایم ،تا عمقِ ِ
خاک رشقی/
عقابهای عزمیم ،تا اوج پر گشوده
رودیم و در خروشیم ،کوهیم و استواریم /آوا ِز
سب ِز باغیم ،دشتی و ز نسل الله
در کارزا ِر آتش ،ما دخرتانِ سیمرغ /مردانِ
ایستاده ،در موج خون و گُلّه
در کوهسا ِر میهن ،فرها ِد خشم و کینیم /صدای
تیشههامان ،شیرینترین ترانه
ِ
تفنگ ا ّمید خلق ،چه خوش نشسته بر دوش/
غ ّرد ،بهار آرد ،هزارها جوانه
دمِ مسیحاییِ  ،چشمهی جوشندهایم /مژدهی
آبادیِ ،بر رس آن ویرانه
حلج آن سیاهی /آتشفشانِ
منصو ِر این رهیم و ّ
ِ
ظلمت شبانه
خورشید ،در
«آپو»ست ره ِرب راه ،جوشش عشق در ما /در
قلبمان زاده شد ،رویای صادقانه
ما کاروانِ لبخند ،بر قلّههای ایامن /چون رقص
تند باران ،آزاد و شاعرانه
ریوارآبدانان

ALTIRNATIV PJAK
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