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ماهیــت توطئــه بیــن املللــی  ۱۵فوریــه کــه علیــه رهــری خلــق کــرد طرحریــزی شــد ،تحلیــل و
آشــکار منــودن وجــوه درونــی و ابعــاد مختلــف آن ب ـرای خلــق کــرد کــه دارای تاریخــی مملــو از
توطئــه ،دســایس و خیانــت اســت ،امــری رضوری و آموزنــده اســت .توطئ ـهی مذکــور در آخریــن
ســال ســدهی بیســتم بــه وقــوع پیوســت و رهــری را مــورد هــدف قـرار داد ،لــذا از لحــاظ وســعت
و گســردگی ،پدیــدهی کــرد و متــام جوانــب آن را شــامل شــده و در بعــد زمانــی هــم تنهــا مختــص
بــه مقطــع کوتاهــی از تاریــخ نبــوده زیـرا کــه خــود جنبــش آزادیخواهــی کــرد بــه رهــری عبداللــه
اوجــاالن و پ.ک.ک در نتیجـهی تحلیــل و ارزیابــی واقعیــت تاریخــی و اجتامعــی چند هزار ســالهی
خلــق کــرد پــا بــه مرحلـهی ظهــور نهــاده و در حکــم یــک مداخلـهی اجتامعــی اســت کــه فرمهــای
اجتامعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی ماقبــل تحمیــل شــده از ســوی نظامهــای حاکــم را زیــر
ســوال بــرده و در راســتای آفریــدن حیاتــی نویــن ،وارد مبــارزهای همهجانبــه و فراگیــر شــده اســت.
بنابرایــن  ۱۵فوریــه  ۱۹۹۹منــاد پلیدتریــن توطئــه اســت کــه رسدمــداران بیناملللــی و منــرود و
فرعونهــای معــارص جهــت تــداوم اقتــدار خــود ،در شــخص رهــری علیــه خلــق کــرد در راســتای
تک ـرار جذامیــت اجتامعــی و تاریخــی ،بــدان متوســل شــدهاند .بههمیــن خاطــر بررســی اجاملــی
تاریــخ مبــارزات آزادیبخــش کــرد و تاریــخ توطئههــای بــه وقــوع پیوســته در قبــال آن بســیار مفیــد
و حیاتــی خواهــد بــود.
همچنین در چنین مقطعی شاهد سالروز تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد به پیشاهنگی پیشوا
قاضی محمد می باشیم که در منود همدم آن در عین روز اعالم خودمدیریتی روژآوا-شامل و رشق
سوریه نیز می باشد که با پایبندی به ارزش های ملی و اجتامعی و اخالقی در آن برهه و متام تاریخ
آزادیخواهی منونه یی زنده است
این شامره را تقدیم به شهدای ماه فوریه باالخص؛ شهید بریوان هژار ،شهید شیار وان ،شهید هیژا مه
د ،شهید زاگرس مانی و شهید شوگر چیا تقدیم می مناییم

رهنمودهای رهربی
شخصیت در سیرتاریخ
برگرفته از کتاب:
سیر شــخصیت در تاریخ
خواننــدگان گرامــی مــا طــی پنــج شــارهی پیشــین مجلــه در بخــش
رهنمودهــای رهــری ارزیابیهــای رهــر آپــو مبنــی بــر بررســی
تنگناهــا و موانــع پیــشروی حیــات آزاد در کوردســتان را ارائــه
منودیــم .در ایــن شــاره نیــز ادامـهی هــان بخــش را جهــت مطالعــه
بــه شــا ارائــه میدهیــم .ایــن کتــاب ســال  1983بــه عنــوان درس
گفتــار بــه زبــان ترکــی چــاپ و منتــر شــده ،توســط شــهید رامــان
جاویــد بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده و در ســال  2019چــاپ و
انتشــار یافتــه اســت .اکنــون ایــن کتــاب در ســایت رســمی پــژاک
قابــل دسرتســی میباشــد.
فصل دوم
مسئلهی شــخصیت در كردستان
درمقابــل ایــن رشایــط نامســاعد الزم اســت كــه نوعــی از شــخصیت
ایجــاد گــردد .بههمیــن دلیــل افــراد بایســتی نقــش تاریخــی خــود
را بــه بهرتیــن نحــو آغــاز مناینــد .ایــن را كــه در آغــاز كار هســتند
بپذیرنــد و بایــد از گفتههایــی نظیــر «انجــام دادیــم ،ایجــاد منودیــم،
موفقیــت را یكــی بعــد از دیگــری بهدســت آوردیــم و پیــروی
منودیــم» كــه نوعــی غفلــت اســت ،دوری جوینــد .اگــر میخواهنــد
اقداماتشــان نقــش بــر آب نشــود ،بایســتی بدیــن شــكل رفتــار
كننــد .امــروزه بــه تعمیــق ویژگیهــای یــك شــخصیت انقالبــی نیــاز
هســت كــه درمقابــل اعــال سیاســتهای نابودكننــده ،اســتثامرگر،
رسكوبگــر و ازخودبیگانگــی ایســتادگی منایــد .اگــر ایــن شــخصیت
بــا متــام جوانبــش یعنــی بــه لحــاظ اتــكاء بــه مــوارد تفكــر ،ســازمانی
و اجتامعــی منــود نیافتــه و همچنیــن نتوانــد نیروهــای دوســت
خــود را در داخــل و خــارج بیابــد ،منیتوانــد خــود را از خطراتــی
كــه نیروهــای متظاهــر و كاذب برایــش ایجــاد میكننــد ،برهانــد؛
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رسانجــام وی نیــز بیاصلونســبی و بهنوعــی فرســودگی و
تجزیهشــدگی خواهدبــود .در ایــن صــورت بایســتی هرچــه بیشــر
واقعبینانــه بــا مســئله شــخصیت برخــورد منایــد و در پرتــو رشایــط
ملمــوس امــروزی و گذشــتهای نهچنــدان دور بــدان بنگــرد و بدیــن
ترتیــب همــه جوانــب آن را بــا متــام جزئیاتــش منایــان ســازد .فــرد
حــال مشــكالت بایســتی بســر عینــی اندیشــهها و ســازمانیابی
آن را فراهــم آورد و از طریــق تحلیلــی صحیــح ،همزمــان بــا منایــان
ســاخنت پلیدیهــا بســر جوانــب و چیزهــای مثبــت را نیــز فراهــم
آورد .اگــر ایــن كار انجــامشدهاســت ،بایســتی ایــن مــوارد كــه :ایــن
كار درچــه حــدی بــه معیارهــای انقالبــی تحــول یافتــه ،در چــه حــدی
بهلحــاظ فــردی ،عملــی و ســازمانی منجــر بــه پیرشفــت شــده و در
ایــن خصــوص رفتارهــای متفــاوت طبقاتــی در چــه ابعــادی اســت
را مشــخص ســازد .اگــر در گســره تحــوالت عــر كنونــی تحلیــات
صحیحــی ارائــه شــوند كــه راه را بــه مــا نشــان دهنــد و همچنیــن
اگــر منجــر بــه پیرشفــت انقالبــی در ایــن راه شــویم ،بدیهــی اســت
كــه میتــوان گفــت در خصــوص ظهــور شــخصیتهای مؤثــر در ایــن
مرحلــه بــه نقطــه مهمــی رســیدهایم .هرچنــد محــدود هــم باشــد،
امــا اگــر تحولــی ذهنــی كــه بتوانــد پیرشفــت عینــی را بازتــاب دهــد
یعنــی پیرشفــت انقالبــی صــورت دهــد ،شــخصیت مطلــوب میتوانــد
راهبرونرفــت از مراحــل بحرانــی عمیــق را دریافتــه و بــه نیــروی
حــال مشــكالت دســت یابــد؛ اگــر خواســتهای مبنــی بــر درك مراحــل
بحرانــی بــا متــام جوانــب آن و بــر ایــن اســاس راه برونرفــت از
بحــران از طریــق جهشــی انقالبــی را داشــته باشــد ،آنــگاه میتــوان
گفــت كــه شــخصیت ،ســازمان و عملكــرد مــورد نیــاز بــرای ایــن
مــورد ،دیگــر بــه حالــت پدیــدهای قابــل ملــس درآمــده اســت .در
ایــن حالــت تغییــر واقعیــت عینــی از طریــق انقــاب و همچنیــن
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دســتیابی بــه شــخصیتها و ویژگیهــای ســازمانی انقالبــی كــه
اینهــا تشــكیل میدهنــد ،چنــدان دشــوار نخواهــد بــود .البتــه ایــن
مهــم در عیــن حــال وظیفــهای رضوری میباشــد.
در ایــن حالــت چگونــه میتوانیــم كائــوس و ناهمگنــی كــه پیچیدگــی
خــود را در روزگار مــا نشــان میدهــد ،توضیــح دهیــم؟ ایــن پدیــده
را كــه میلیونهــا فــرد هنــوز هــم بــه سیاســت انقالبــی بهعنــوان
فعالیــت سیاســی متعالــی نزدیــك نشــده و همچنیــن ایــن میلیونهــا
فــرد هنــوز هــم بــه مراحلــی كــه ملتهــای جهــان مدتهــا پیــش از
آن گــذار منودهانــد ،نزدیــك نشــدهاند را بــا چــه چیــزی میتوانیــم
توضیــح دهیــم؟ راه توضیــح ایــن مــوارد از توانایــی تغییــر آنهــا از
طریــق انقــاب و پاســخگویی صحیــح بــه ایــن مــوارد میگــذرد.
در نوشــتههای گوناگــون بــه ایــن مــورد كــه در تاریــخ كردســتان
از ســده شــانزدهم بــه بعــد ســیر نزولــی آغــاز میگــردد ،پرداختــه
شــده .علــل ایــن مــورد را در نوشــتههای قبلــیام مفصــاً توضیــح
دادم .در ایــن ســدهها میــان دو رژیــم اســتبدادی متركزگراـفئــودال
یعنــی امپراتــوری عثامنــی و امپراتــوری صفــوی كشــمكش و درگیــری
وجــود دارد كــه ریشــه آن بــه مراحــل قبلــی تاریخــی برمیگــردد.
ایــن كشــمكش همــواره در مناطــق كردســتان منجــر بــه ایجــاد جنــگ
شــده اســت .ایــن محیــط درگیــری موجــب تجزیــه جامعــه شــده
اســت .خلــق كــرد بــرای آنكــه در انجــام ایــن جنگهــا متحمــل رضر
و خـران نشــود ،ناگزیــر بــه برگزیــدن نوعــی از زندگــی شــده ـحتــی
اگــر بــه بهــای ازدســتدادن متــدن باشــدـ تــا در مناطقــی اســكان
یابــد كــه دور از متــدن باشــد .بــه هــان ترتیــب نــزاع و كشــمكش
آقاهــای فئــودال و نیــز نیروهــای عشــیرهای موجــود در جامعــه كــرد
در ایــن مــورد دخیــل بــوده اســت؛ بدیــن ســبب جامعــه نتوانســته
تحــوالت سیاســیـاجتامعی داخلــی را انجــام دهــد ،لــذا بهنوعــی
محــدود مانــده اســت .بهویــژه نتوانســته سیاســتی مســتقل را بــه
شــكلی آزادانــه طرحریــزی منایــد و همــواره در جایــگاه مــزدوری
و وابســتگی بازمانــده اســت .همچنیــن تضادهــای داخلــی جامعــه
منجــر بــه پیرشفــت و تحــول مســتقل جامعــه نشــده اســت ،ایــن
تضادهــا در ســطحی ضعیــف بــوده و بــه علــت فشــارهای خارجــی
عملكــرد الزمــه نداشــته ،منجــر بــه پیرشفــت جامعــه نشــده و بــر ایــن
اســاس مبــارزه طبقاتــی بــه شــكلی نیرومنــد انجــام نشــده اســت.
همــراه بــا همــه ایــن مــوارد نیروهــای حاكــم خارجــی نیــز همــواره از
پیرشفــت مل ـیاش مامنعــت بهعمــل آوردهانــد و اینهــا بــه شــكلی
متداخــل صــورت گرفتهاســت .ایــن وضعیــت كــه صدهــا ســال ادامــه
داشــته موجــب تباهــی بیشــر در رونــد پیرشفــت ملیـاجتامعــی
شدهاســت .بهویــژه نیروهــای حاكــم خارجــی رفتهرفتــه میهــن را
از نظــام رسمای ـهداری در حــال توســعه در انــزوا قــرار دادنــد .فراتــر
از ایــن ،درمقابــل ترویــج رسمایــهداری مامنعــت بهعمــل آورده و
ایــن تأثیــر خــود را هرچــه بیشــر بــه كردســتان انتقــال میدهنــد و
از طریــق جســارت كوركورانــه نیروهــای عشــیرهایـفئودال موجــود،
همــه جامعــه را تحــت حاكمیــت خویــش درمیآورنــد .هنگامــی كــه
بــه ایــن موضــوع میپردازیــم ،میبینیــم در ایــن مرحلــه تحركــی
ملــی و مبــارزهای طبقاتــی متناســب بــا رشایــط (میهــن) وجــود نــدارد.
برعكــس آن ،برخــی از آقاهــا ،گروههــای عشــیرهای و قبیلــهای
همــواره بــا یكدیگــر بــه نــزاع پرداختــه و ایــن ،پیرشفتهــای
اجتامعیـملــی را بــه شــكلی منفــی متأثــر ســاخته و فرســوده

ســاخته.
زمانیكــه بــه ســده  19و  20میرســد ،جنبــه منفــی مســئله هرچــه
بیشــر عمــق یافتــه و پیرشفــت نســبی در ســاختار عشــیرهایـ
فئودالــی نیــز بــه متامــی بــه ســكون واداشــته میشــود .دیگــر فشــار
خارجــی كامــا روی جامعــه نقشــی تعیینكننــده ایفــا میكنــد؛
نــزاع میــان خانهــا ،عشــایر ،قبایــل و طوایــف حالــت وخیمتــری
بــه خــود گرفتــه اســت .تضــاد جامعــه بــا معیارهــای عــر و دوری از
پیرشفتهــا و تحــوالت آن هرچــه بیشــر عمــق یافتهاســت .بدیــن
علــت كــه راهحلهایــی ریشــهای ارائــه نشــده و راهحــل مبتنــی
بــر حــل رونــد تدریجــی مســئله نیــز از كســب نتیجــه ب ـهدور بــوده
اســت .جامعــه از صدهــا ســال قبــل در چنیــن وضعیتــی مانــده و
از گزنــد ویژگیهــای عشــیرهایـفئودالی كــه ناگزیــر بــه گــذار از
آن بــوده ،رهایــی نیافتــه اســت .نهــاد خانها(آقاهــا)ی فئــودال
كــه بنــا بــه كاراكــر بیگانــه و بــر اســاس اشــغالگری بیگانــگان
تشــكیل شــده ،هیــچگاه بــه حالــت مدیریــت سیاســی و نیــروی
اتوریتــه جامعــه درنیامــده و تــا توانســته جنبههــای مــزدوری و
نوكــری خــود را پیرشفــت داده اســت .در حالیكــه در ســطح دنیــا
بــه مــوازات پیرشفــت رسمایــهداری مفاهیــم ملــی و دولــت ملــی
رشــد مییابــد ،در كردســتان بهعلــت كشــمكش و نزاعهــای داخلــی
وضعیــت بهمتامــی برعكــس بــوده و تجزیــه و فروپاشــی عمــق
یافتــه اســت .در ایــن مرحلــه و تحــت حاكمیــت چنیــن ســاختاری
بهجــای دســتیابی بــه راهحــل مشــكالت ،رفتهرفتــه از راهحــل
فاصلــه گرفتهاســت .چنیــن ســاختاری بــرای نیروهــای تحكمگــرا
و اســتیالی خارجــی زمینــهای مســاعد ایجــاد منــوده تــا بهســهولت
سیاســت رسكــوب را گســرش داده و فرصــت سوءاســتفاده از اینجــا
را بــرای منافــع ملیـاجتامعــی خــود دیــده اســت؛ نیروهایــی كــه
درصــدد گســرش حاكمیــت خــود بودنــد ،خــود را بــه امپریالیســم
وابســته منــوده و از ســاختاری بســیار عقبمانــده برخــوردار
میگردنــد كــه ایــن مهــم بازتابــش را در كردســتان بــه شــكل
دردناكتــری نشــان دادهاســت .واقعیــت اجتامعیـملــی [كردســتان]
تحــت زور و خشــونت بــه انجــاد و ازخودبیگانگــی كشاندهشــده و
ایــن امــر هرچــه بیشــر تعمیــق یافتــه و بــه نقط ـهای رســیده اســت
كــه جنبشهــای رهایــی اجتامعیـملــی كــه بــه جریانهــای اساســی
عــر مبــدل شــدهاند ،در وجــود افــراد كردســتان جاخــوش نكردنــد
و گویــا بــرای آنهــا اصــاً مشــكلی بهنــام مســئله ملیـاجتامعــی
وجــود نــدارد .پیامــد منفــی چنیــن مــوردی باعــث شــده كــه در
جامعــه مــا ازخودبیگانگــی و فاصلهگرفــن از معیارهــای معــارص
بیشــر شــدت یابــد .عالوهمنــودن راهكارهــای رسكــوب و اســتثامر
دشــمن بــه شــیوهای زیركانــه ،خشــن و بینهایــت آگاهانــه و
نابودكننــده بــه ایــن مــورد ،همچنیــن ایــن امــر كــه نظــام امپریالیســم
بــه یكــی از مراحــل محافظــهكار و عقبمانــده خــود وارد شــده و
مزدورهــای نظــام از چنــد آزمــون ضدانقــاب درس عــرت گرفتــه
و بــا ایــن مرحلــه عقبمانــده و محافظــهكار امپریالیســم عجیــن
گشــتند ،پیادهســاخنت آن در كردســتان ،مســئله را هرچــه بیشــر
پیچیدهتــر ساختهاســت .همزمــان بــا ایــن امــر كــه در طــول تاریــخ
بــه حالــت میهنــی ناشــناخته درآمــده و رشایــط ملیـاجتامع ـیاش بــا
محافظــهكاری نظــام رودرروی یكدیگــر قــرار گرفتهانــد ،چگونگــی
ســاختار ملیـاجتامعــی در كردســتان همچــون مــوردی شــگفتآور

پیشرویــان قــرار میگیــرد.
بهویــژه در روزگار مــا كــه كردســتان تحــت رسكــوب و اســتثامر
بیــش از حــد و بهعنــوان یــك رسزمیــن مــورد انــكار قــرار گرفتــه،
وجــود میهنــی كــه بــه نــام كردســتان مــورد قبــول واقــع نشدهاســت.
حكومــت اســتعامرگر و نظامیـفاشیســت تركیــه بهعنــوان
خشــمناكترین متفــق امپریالیســم آمریــكا در خاورمیانــه بحكــم
آنكــه محافظهكارتریــن و كوبندهتریــن نیــروی نظــام امپریالیســم
اســت بــا توســل بــه شــیوههای قتلعــام وحشــیانه كــه میــراث
تاریخــی دولــت تركیــه اســت و همچنیــن بــا عربتگرفــن از تجــارب
ضدانقالبــی امپریالیســم در ســطح دنیــا ،اســتعامرگری و اســتثامرگری
را در كردســتان پیادهســاخته و بــه چنــان تكاپویــی افتــاده تــا
همــه دنیــا را بــه عدموجــود چنیــن میهنــی متقاعــد ســازد .حتــی
بهكارگرفــن نامــی تحــت عنــوان كردســتان را رد منــوده و بــا ایــن
ادعــا كــه «چنیــن نامــی ،چنیــن میهنــی ،چنیــن خلــق و ملتــی وجــود
نــدارد» میخواهــد اثبــات كنــد كــه در ایــن صــورت «بحــران،
راهحــل و انقــاب بــرای ایــن مســئله ،شــخصیت و ســازمان و حــزب
نیــز وجــود نــدارد و وجــود خارجــی نخواهــد داشــت ».اســتعامرگران
تــرك كــه علیــه كردســتان وحشــت و بربریــت را شــدت بخشــیدهاند،
مســئله رســیدن بــه موفقیتشــان در ایــن مــورد را بهعنــوان واقعیــت
نشــان داده و میگوینــد «بهغیــر از ایــن ،واقعیــت دیگــری منیتــوان
جســتجو منــود ».مرشوعیــت ایــن مــورد را بــه نظــام امپریالیســم نیــز
قبوالنــده و فراتــر از ایــن بــه آن نیــز بســنده نكردنــد لــذا ایــن نــوع
مرشوعیتبخشــی را بــه جریانهــای رهایــی ملــی و سوسیالیســتی
نیــز تحمیــل كردنــد و واقعیــت كردســتان را حتــی اگــر جزئــی هــم
باشــد از آنهــا پنهــان منــوده و بــرای جلوگیــری از بازتــاب تأثیــرات
ایــن جریانــات در كردســتان هرگونــه تدبیــری اتخــاذ كردهانــد.
قــر روشــنفكر كــه الزم اســت آینــه جامعــه باشــد ،همچنیــن
اقشــار و طبقــات مــدرن كــه بایــد پیشــاهنگ تحــوالت نویــن
باشــند ،در میــان اینهــا قــر جــوان بهعنــوان قــر هوشــیار جامعــه
بــه انحــراف كشــانیده شــدهاند؛ بــا توســل جســن بــه سیاســت
خشــونتآمیز و آسیمیالســیون واقعیــت ملیـاجتامعــی را بــه
ازخودبیگانگــی كشــانیده و طیفــی از انكارگراییـنوكــری را در
كردســتان رواج دادهانــد كــه ایــن مــورد ،منجــر بــه پیامــدی منفــی
در كردســتان شــده كــه منونــه آن را منیتــوان در هیــچ جــای دیگــر
یافــت .در ســالهای  1970برمبنــای ایــن بســر نامســاعد و منفــی
مناقشــاتی ســاختگی صــورت میپذیــرد« .كردهــا وجــود دارنــد یــا
نــه ،یــك خلــق هســتند یــا نــه ،یــك ملــت هســتند یــا نــه؟»« ،مبــدأ
حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا بهدســت خویــش بــرای خلــق كــرد
نیــز مــورد قبــول واقــع شــود یــا خیــر؟» پــس میتــوان فهمیــد كــه
مســئله مــورد بحــث در اینجــا پذیرفــن و یــا نپذیرفــن ایــن مشــكل
از ســوی جریانــات رهایــی ملــی بهعنــوان توامنندتریــن جریانهــای
روزگار مــا و بــر ایــن اســاس گامنهــادن بســوی حــل آن نیســت
بلكــه مســئله اساســی بودونبــود یــك خلــق اســت! خلقــی كــه در
نتیجــه تاریخــی پربــار شــكل گرفتــه ،امــروزه بودونبــودش ب ـه بحــث
گذاشــته میشــود! البتــه كــه چنیــن مباحثــی بینهایــت ســاختگی و
تصنعــی میباشــد .ایــن ،واقعیتــی اســت كــه ایــن مســئله هی ـچگاه
بــا حقیقــت واقعیــش بــه بحــث گذاشــته نشدهاســت .همچنیــن
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مناقشــه میــان كســانی كــه بایــد مخاطبــان واقعــی مســئله باشــند
همــواره مســئله را در ابعــادی فالكتبــار بــه ســطح ازخودبیگانگــی
رســانده و در عیــن حــال بــا منطــق و شــیوه تزریــق برخــورد دشــمن
بــا مســئله بــه آن نگریســته و ایــن طــرز نگــرش در آنهــا بســیار
نیرومنــد اســت.
اگــر یــك خلــق مباحثــی نظیــر «هســتم یــا نیســتم» و «رهایــی ملــی
حــق مــن نیــز هســت یــا نــه» را میــان خــود مطــرح كنــد ،بدیهــی
اســت كــه ایــن مباحــث بســیار ارتجاعــی اســت .خلقــی كــه هنــوز
درگیــر چنیــن مباحثــی اســت از درك مراحــل بحرانــی ب ـهدور اســت.
اگــر خلــق را بــه وضعیتــی گرفتــار كردهانــد كــه قبــل از هــر چیــز
موجودیــت خویــش را اثبــات منایــد آنــگاه هیــچگاه بــه مباحــث
انقالبــی بــرای برونرفــت از مراحــل بحرانــی منیرســد .یــا اینكــه
تحلیــل مســئله ملــی وی در مقایســه بــا مســئله خلقهــای دنیــا
كــه تــا حــدودی بــه مســئله ملــی وی شــباهت داشــته و راه جنبــش
رهایــی ملــی را برگزیدنــد ،متفاوتتــر اســت .آنهــا مســتقیامً حــل
مســئله را بــا مباحــث انقالبــی آغــاز منــودن و بــه هیچوجــه مباحثــی
از قبیــل بــودن و یــا نبــودن ملــت خــود را ترویــج ندادهانــد .در
جامعــه مــا كامــا عكــس ایــن مــورد روی داده اســت .البتــه تــداوم
ایــن وضعیــت در طــول ســالیان متــادی منجــر بــه بیهودگــی و
پوچشــدگی و آن نیــز بهنوبــه خــود موجــب بهوجودآمــدن پدیــده
بیاصلونســبی و رشــد آن شدهاســت.
بدیهــی اســت كــه اصطالحــات رشــدیافته توســط جنبشهــای رهایــی
ملــی و سوسیالیســی منجملــه؛ انقالبیگــری ،میهندوســتی و
ملیگرایــی از ســوی انســانهای مــا در ایــن مرحلــه بــه معنــای
واقعــی كلمــه درك نشدهاســت .در ایــن خصــوص تأثیــرات تحمیــل
اســتثامر بــر جامعــه و نیــز قبــول معیارهایــش بــا توســل بــه زور
را منیتــوان نادیــده انگاشــت .بعدهــا اشــاره خواهیــم منــود كــه
رفرمیســتهاـبهمتامی نیــز منیتــوان بــه آنهــا رفرمیســت گفــتـ در
رأس طرفــداران چنیــن مباحثــی میآینــد .ایــن اشــخاص در ســالهای
 1970كــه دشــمن تكلــم بــه زبــان تركــی را تزریــق میكــرد تــا حــد
قابلتوجهــی مســبب خرسانهــای بــزرگ شــدهاند.
در دیگــر بخشهــای كردســتان در ایــن ســالها از جنبــش كــردی
بحــث میشــود .امــا واقعیــت موجــود ،مالیمبــودن ایــن جنبــش
كــردی را آشــكار میســازد .در عیــن حــال از نتایجــی كــه كســب
منودهانــد آشــكار میگــردد كــه نــه تنهــا بــه ســطح جنبــش رهایــی
ملــی مــدرن نرســیدهاند حتــی فرســنگها هــم بــا آن فاصلــه دارنــد.
امــا از اینكــه برخیهــا هنوزهــم زبــان گویــای اینگونــه جنبشهــا
هســتند ،نبایــد متحیرشــد .در حالیكــه الزم بــود جنبشهــا خــود
را درمقابــل امپریالیســم توســعه دهنــد ،بالعكــس آن بــه طریقــی
ضمیمــه نظــام امپریالیســت شــدهاند و بهمتامــی در جهــت عكــس
پیرشفتهــای معــارص بودهانــد .ایــن بهاصطــاح «جنبشهــای
كــردی» كــه از هــان ابتــدا بــا سیســتم امپریالیســت بــه نوعــی
ســازش روی آورده و تــا بــه روزگار مــا رســیدهاند ،فراتــر از یــك
اعجوبــه ضعیــف چیــز دیگــری نبودهانــد .همچنیــن همزمــان بــا
عــدم دســتیابی بــه راهحــل مســئله ،آن را هرچــه بیشــر پیچیدهتــر
منود هانــد.
در اینجــا بایــد بگوییــم كــه منایانســاخنت مســئله بــه شــیوه صحیــح
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و تــا حــد قابلتوجهــی حائــز اهمیــت اســت .اگــر شــخصیت انقالبــی
میخواهــد حقیقــت را بنامیانــد قبــل از هــر چیــز بایســتی آن را
بــر زیربنــای عینــی و صحیــح متكــی ســازد .همچنیــن بایــد درمقابــل
اندیشــههایی كــه درصــدد رسپــوش گذاشــن بــر حقیقــت و ایجــاد
مامنعــت درمقابــل رســیدن بــه زیربنــای صحیــح هســتند ،برخــوردی
انتقادگرایانــه داشــته باشــد .ایــن را نیــز بــا انتقــاد از اندیشــههای
معــارص خــود كــه ادعــای رضوریبــودن را در آن موضوعــات ملمــوس
و روزانــه دارنــد ،آغــاز كنــد.
تاریــخ همــواره شــاهد چنیــن رویدادهایــی اســت كــه مراحــل
بحرانــی ،اشــغال و اســتیالی خشــن تأثیراتــش را بــر اذهــان و دلهــا
بــه شــكلی دردنــاك برجــای میگــذارد ،منجــر بــه تســلیمیتپذیری
یــا مقاومــت؛ یــا اندیشــهای آزادـمســتقل و یــا حــس اربابـبردگــی
میشــود .حتــی فراتــر از اشــغال و اســتیال ،قتلعــام صــورت
میپذیــرد .البتــه قتلعــام نهتنهــا بصــورت فیزیكــی ،بلكــه بــر
روی همــه ارزشهــای ملــی كــه مشــخصه ملتشــدن هســتند
در مرحلــه امحــاء و نابــودی بــه اجــرا درمیآیــد؛ بــا توجــه بــه
امحــای ارزشهــای ملــی و تــداوم ابعــاد اســتثامر طبقاتــی ،بحــث
دموكراســی در آن میهــن تــا چــه انــدازه صحیــح اســت .اگــر طــرح
مبحــث دموكراســی در چارچــوب نهادهــا و مؤسســات نیروهــای
اســتثامرگر و قانونــی نوعــی خیانــت نیســت پــس بایــد گفــت
غفلــت و فریــبكاری بزرگــی اســت .در چنیــن محیــط آشــفتهای
بهجــز اندیشــههای انقالبــی و جذبشــدن بــه منونههــای اصیــل
و برگزیــده آن راه دیگــری وجــود نــدارد .زیــرا ایــن اندیشــههای
انقالبــی اســت كــه واقعیــت را بــه بهرتیــن نحــو بازتــاب میدهنــد
و صحیحتریــن راه درك واقعیــت اجتامعــی را نشــان میدهنــد .از
ای ـنرو مــا نیــز قبــل از هــر چیــز در پرتــو مبــادی و اصولــی كــه در
ســطح دنیــا پذیرفتهشــده ،بــه اجــرا درآمــده و پیــروزی بهدســت
آوردهانــد ،نگاهــی نافــذ بــه هرآنچــه آمــده و رفتــه خواهیــم داشــت
و بــا تأثیرپذیــری از انتقــادات اینهــا ،بایســتی هرگونــه فریــبكاری
شــخصیتی را كــه بصــورت مســخرهمنودن خویــش درآمــده اســت،
موردانتقــاد قــرار دهیــم.
آنچــه در ایــن مرحلــه حائــز اهمیــت فراوان اســت ،هدایــت مباحث به
مســیر صحیــح ،انجــام فعالیتهــای ایدئولوژیكـتئوریــك و همچنیــن
ایجــاد پالتفــرم مبارزهایدئولوژیكــی اســت .حتــی میتــوان گفــت
هرگونــه موفقیــت در اینبــاره از اهمیــت فراوانــی برخوردارســت،
امــا نبایــد تنهــا بــه آن نیــز بســنده كــرد .بایســتی بدانیــم كــه ایــن
اولیــن گام ایــن كار اســت .در دومیــن گام،تنــش میــان اندیش ـههای
صحیــح و اشــتباه وجــود دارد .بدیــن شــكل حقایــق از زیــر خــاك
رس برمیآورنــد؛ بــا انتقــاد مــداوم از اندیشــههای اشــتباه و
ســاختگی و رســوامنودن آنهــا،معایــب افشــا میشــود .بــا رضبههــای
محكمــی كــه اندیشــههای انقالبــی بــه اندیشــههای ســاختگی وارد
میســازند پردههــای تاریكــی روی میهــن یكــی بعــد از دیگــری
برداشــته میشــوند .در نتیجــه واقعیــت طبقاتــی ،اجتامعــی و ملــی
بهتدریــج هویــدا میگــردد .ایــن بهمعنــای تحقــق انقــاب فكــری
اســت .بهعبارتــی دیگــر ایــن رویــداد نشــانگر نقطــه آغــاز نقــش
اندیشــه اســت .هرچنــد ایــن یــك ،چنــدان فعالیتــی مبارزاتــی نبــوده
و هنــوز از فعالیتهــای ســازمانیافته و عملیاتــی فاصلــه ،امــا

بازهــم مؤلفــهای اساســی بــرای آغــاز فعالیتهــای ســازمانیافته و
عملیاتــی میباشــد كــه وجــود آن رضورتــی حیاتــی دارد .كوچــك و
یــا بزرگبــودن گســره آن چنــدان حائــز اهمیــت نیســت .نكتــه مهــم
در اینجــا آن اســت كــه صحیــح بــوده و مرهــم دردهــا و مشــكالت
مرحلــه باشــد .یعنــی درمــان زخــم در جایــی كــه ممكــن اســت منجــر
بــه مــرگ شــود و مهیاســاخنت بســر مناســب بــرای تشــكالت بعــد
از آن ،تنهــا اندیشــه و تئــوری انقالبــی میتوانــد ایــن كار را بــه
انجــام برســاند .البتــه انجــام چنیــن وظیفــهای بــا تنــش و مبــارزه
همــراه خواهــد بــود .قبــل از هــر چیــز بایــد هرگونــه اندیشــه
نشــأتگرفته از نظــام امپریالیستـاســتعامرگر را مــورد انتقــاد قــرار
داد .بهویــژه بــا اتــكاء بــه اندیش ـههای ملــی و واقعیــت میهــن در
ایــن خصــوص بایــد هرگونــه زشــتی و پلیــدی را بهخوبــی بررســی
منــوده و اشــتباهات را افشــاء منــود.

سخن پژاک
اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در
ایــران و شــرق کوردســتان بخاطــر بازیهــای قــدرت
و ثــروت زمامــداران حاکمیــت وارد فــاز امنیتــی
خطرنــاک گشــته اســت .نشــانههای یــک نارضایتــی
اجتماعــی انفجــاری از هماکنــون هویداســت و اگــر
موانعــی در رونــد دیالکتیــک رویــدادی آن بــه میــان
نیایــد ،ایــران فــراروی یــک دوره از تحــوالت بنیادیــن
قرارخواهدگرفــت .امــروز اعتراضــات در ایــران اقشــاری
را بــه اعتــراض و خیــزش در خیابــان وامــیدارد کــه
انگشــت را بســوی «تــورم ،فقــر و نابســامانی اجتماعــی،
ســتم بــه ملیتهــا ،حقــوق زنــان و نابــودی معیشــت»
نشــانه رفتــه اســت .کل اعتراضــات کارگــران ،معلمــان،
زنــان ،جوانــان و روشــنفکران حولمحــور همیــن
موضوعــات کالن و پایـهای میچرخــد .بنابرایــن پــس از
چنــد ماهــی فریــب جامعــه بــا وعــده و وعیــد از ســوی
ت رئیســی ،جامعــه متوجــه شــده کــه بــه ایــن
دولــ 
دولــت اعتمــادی نیســت .حاکمیــت فاشیســتی ایــران،
هــم در داخــل و هــم خــارج بــا فشــارهای مضاعــف و
بیمشــروعیتی بیســابقه روبــرو شــده اســت.
ســال جــاری ،در ایــران ســال تجمعــات و رویهگیــری
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اعتراضــات اقشــار خلقــی اســت و همــه خیزشهــای
پراکنــده کارگــران ،معلمــان و ســایر اقشــار بســوی
همبســتگی و اتحــاد در آتیــه نزدیــک میــل دارد.
در معنــای کلــی ،قیــام خلقــی امــروز در وضعیــت
«نارضایتیهــای اجتماعــی» قرارگرفتــه و نشــانههایی
امیدوارکننــده هویداســت کــه بســوی همبســتگی
سراســری پیشمــیرود .روشــن اســت کــه خیابــان
بــه دنبــال یافتــن رهبریــت خویــش اســت و اگــر ایــن
رهبریــت بویــژه در دوســال گذشــته شــکلگرفته بــود،
اکنــون قیــام سراســری روی دادهبود .شــرق کوردســتان
بیشــک از رهبریــت قیــام برخــوردار اســت و از ایــن
حیــث بــا ایــران تفــاوت دارد.
پــس از یــکدوره چندســاله از اعتراضــات کارگــران،
امــروز معلمــان نیــز بــه آنهــا پیوســتهاند و بــه طــرز
بیســابقهای فضــای ایــران را خیزشمحــور ســاختهاند.
آگاهــی و مطالبهگــری بنیــان تجمعــات معلمــان اســت.
رژیــم ایــن تجمعــات دموکراتیــک را بــه حــوزه امنیتــی
کشــانده و بازداشــتها و پروندهســازیهای امنیتــی
علیــه آنهــا اثباتگــر فقــدان رهیافتــی اســتراتژیک
بــرای بحرانهــای جامعــه خاصــه ،معلمــان اســت.
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دیگــر شــعارهای خیــزش معلمــان فراتــر از رتبهبنــدی
بــه طــرح مقوالتــی چــون حقــوق بنیادیــن انســانی
همچون«آمــوزش رایــگان ،ضدیــت بــا خصوصیســازی
ویرانگــر و آمــوزش بــه زبــان مــادری» کشــیده شــده
اســت .از ایــن حیــث ،تجمعــات معلمــان روژهــات
کوردســتان یــک گام در زمینــه مطالبهگــری بنیادیــن
جلوتــر از تجمعــات معلمــان ایــران اســت .فریــادزدن
«حــق آزادی آمــوزش بــه زبــان مــادری» در شــرق
کوردســتان نشــانه بیــداری در حیــن مطالبهگــری
معلمــان کــورد اســت .ایــن اعتراضــات اجتماعــی ،میزانی
بــرای ســنجش حقانیــت یــا فاســد بــودن حاکمیــت
ایــران هســتند .پــس فاســد بــودن ایــن حکومــت کــه
بــر مســند دیــن و منبــر تکیــه زده و هــر دو را نیــز
تبــاهکــرده ،بــرای جامعــه اثبــات گشــته .مجلــس،
دســتگاه قضایــی و دولــت هــر ســه بــه نهادهــای جنــگ
جناحهــای جمهــوری والیــی بــر ســر قــدرت مبــدل
شــدهاند و نابــودی معیشــت خلــق برایشــان پشــیزی
ارزش نــدارد .مطالبــه معلمــان مبنــی بــر رتبهبنــدی
حقــوق درحالــی اســت کــه بودجــه نهادهــای ســپاه،
بســیج و امنیتــی دههــا برابــر افزایــش یافتــه .تاکنــون
دولــت غیــر از کاهــش بودجــه بــرای تأمیــن معیشــت
معلمــان ،بــا وحشــتافکنی و تهدیــد مــداوم ،کار
دیگــری از پیــش نبــرده .امــروز معلمــان و کارگــران
بــه اعتراضاتــی دســتزدهاند کــه در زمــان فروپاشــی
رژیــم اشــغالگر پهلــوی ،کارگــران بــه آن دســتزدند.
مطالبــات صنــف معلمــان در روژهــات کوردســتان
صحیحتریــن رویــه دموکراتیــک و برحــق را دربرگرفتــه
کــه بســیار بــا ارزش اســت و اگــر بــا رونــد کنونــی ادامــه
یابــد ،بــه دلیــل حمایتهــای مــداوم جامعــه ،بــه نتایــج
امیدوارکننــدهای خواهــد رســید.
در شــرق کوردســتان بیــش از  ۵۰شــهروند و فعــال
کــورد در مــاه گذشــته بازداشــت شــدهاند کــه شــماری
از آنهــا معلــم هســتند .ایــن مــوج ،بصــورت راهبــردی
یــک دوره از ســرکوب و ارعــاب از طریــق بازداشــت
و زنــدان بــرای ایجــاد خفقــان سیاســی و اجتماعــی
علیــه خلــق کــورد را نشــان میدهــد .حاکمیــت کــه
بــا یــک کودتــا دولــت رئیســی اصولگــرا و تنــدرو را
بــر ســر کار آورده ،در روژهــات کوردســتان ،بازداشــت
فعــاالن مدنــی و اجتماعــی کــه هســتههای آگاه و بیــدار
جامعــه کــوردی هســتند را بعنــوان بخشــی از کودتــای
دامنـهدار ،بازداشــت و بــه زعــم خــود ســرکوب میکنــد.
اینکــه بیــش از هشــتاد درصــد از فعــاالن بــه اتهــام
همــکاری بــا احــزاب کــورد بازداشــت شــدهاند ،نشــانه

سیاســیبودن ایــن مــوج بازداشــتها اســت .کشــتار
کولبــران هــم حلق ـهای دیگــر از ایــن کودتــا میباشــد.
حتــی اینکــه برخــی از بازداشتشــدگان زن هســتند و
نــوع برخــورد رژیــم بــا زینــب جاللیــان و دیگــر زنــان
مبــارز خش ـنتر و ضدحقوقیتــر گشــته ،تــداوم همــان
سیاســت دولــت حاکــم ارعابگــر میباشــد.
تعمیــق بحرانهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی
بــه حــدی رســیده کــه رژیــم بــا امتیازدهیهــای مکــرر
ولــی غیرشــفاف ،زبونانــه دســتبه دامــان کشــورهای
چیــن و روســیه شــده اســت .زیــرا مانــدن ایــن رژیــم
در حــوزه فعالیــت بینالمللــی خاصــه عــراق ،بــه یــک
مــو بنــد اســت و موجودیــت خــود را در خطــر نابــودی
کامــل میبینــد .نارضایتیهــای اقشــار و اصنــاف در
داخــل بصــورت مکمــل بــازی بردبــرد مذاکــرات ویــن در
خصــوص برجــام ،بقــای جمهــوری والیــی را بــه خطــر
انداختــه و بــه یکبــاره ســند چشــمانداز درازمــدت و
ادعایــی رژیــم و راهبردهــای پایـهای آن ناکارآمد گشــته.
بنابرایــن غیــر از تســلیمپذیری در مقابــل طرفهــای
برجــام و یــا حامیــان منفعتپرســتی چــون چیــن و
روســیه و یــا انتخــاب راه دوم یعنــی جنــگ ویرانگــر ،راه
دیگــری پیـشرو نــدارد .قراردادهــای ننگیــن بــا چیــن و
روســیه بــر ســر معاملــه معیشــت خلــق و نیــز مذاکــره
باختــن حتمــی در ویــن ،اساســا دوروی یــک ســکه
بــرای حاکمیــت بحــرانزده هســتند.
وضعیــت ایــران و خاورمیانــه شــبیه هــم اســت .ســه
مقولــه مذاکــرات ویــن ،بــازی جنــگ و قــدرت در عــراق
و خطــر وقــوع جنــگ در اوکرایــن ،بــه مــوازات هــم
موجودیــت خاورمیانــه را تهدیــد میکننــد .در ایــن
میــان ،هــم ســازش قدرتهــای منطقــهای و جهانــی
و هــم جنگهــای احتمالــی آنهــا ،بــه طــرز خطرناکــی
موجودیــت خلــق کــورد در هــر چهاربخــش کوردســتان
را تهدیــد مینماینــد .در بــازی قــدرت در عــراق ،بــه
شــکل دوگانـهای قدرتهــای اشــغالگر بــرای توافــق و یــا
جنــگ بــر ســر نسلکشــی علیــه خلــق کــورد فعالیــت
پرمخاطــره دارنــد .از ســویی میــان ایــران ،ترکیــه ،عــراق
و ســوریه در رویارویــی بــا جنبــش آزادیخواهــی و قیــام
خلــق کــورد یــک ائتــاف گســترده وجــود دارد و از
دیگــر ســو ،همــان دوئــل در رقابــت بــر ســر حاکمیــت
بــر سراســر عــراق ،بازهــم خلــق کــورد را بعنــوان
قربانــی بیدفــاع در بــازی خــود وارد کردهانــد .تنهــا
شــانس کوردهــا ،ســودبردن عاقالنــه از تــوازن قــوا در
منطقــه اســت کــه ایــن شــانس از ســوی جریــان حــزب
دموکــرات کورســتان عــراق در هولیــر در معــرض خطــر

بــه فنــادادن اســت.
چیــزی نمانــده کــه ایــران همــه کارتهــای خــود را در
عــراق از دســت بدهــد و ناچــارا وارد جنــگ شــود .رقابت
حذفگرایانــه جریانمحــور در داخــل عــراق و دوئــل
هژمونــی ایــران ،ترکیــه و آمریــکا بــا هــدف حــذف رقبــا،
خطــرات زیــادی را متوجــه حقــوق کوردهــا و آزادی
خلقمــان ســاخته اســت .تهدیدهــای دولــت عــراق علیــه
شــنگال و حمــات هوایــی ترکیــه بــه مخمــور ،شــنگال
و روژاوا هــم بخشــی از توطئ ـ ه برنامهریزیشــده ترکیــه
علیــه خلقمــان در جریــان رقابــت بــر ســر قــدرت و
ثــروت اســت .هــر دولتــی میــدان را در عــراق تصاحــب
کنــد ،در خاورمیانــه قــدرت مطــرح خواهــد شــد .از ایــن
حیــث ،ائتــاف ضــد کــورد یعنــی دولتهــای ترکیــه،
ایــران ،عــراق و ســوریه بــر ســر تصاحــب بغــداد بــه
رقیــب یکدیگــر مبــدل شــدهاند .زیادهخواهــی ترکیــه
بــه روش صــدور تروریســتهای داعــش ،جبههالنصــره
و نیــروی جعلــی ارتــش آزاد ســوریه ،بــازی قــدرت را
بــه بــازی جنــگ مبــدل ســاخته .از طرفــی زمامــداران
رژیــم ایــران بخاطــر خطــر ازدســت دادن بــازار بیــش
از  ۲۰میلیــارد دالری عــراق مینالنــد و از دیگــر ســو
عربســتان ،مصــر و ترکیــه آن بــازار را در مواجــه بــا
ایــران تســخیرنمودهاند .تنهــا کارت باقیمانــده در
دســت ایــران ،بخشــی از گــروه نیابتــی حشدشــعبی
اســت کــه در انتخابــات عــراق قافیــه را باختــه و زمینــه
کوتاهکــردن دســت ایــران از عرصــه داخلــی عــراق را
فراهــم نمــوده .امــروز ،ویــن در خصــوص مذاکــرات
برجــام و بغــداد نیــز در زمینــه بقــای قــدرت منطقـهای
بــرای ایــران تهدیــدات حتمــی شــدهاند .بخاطــر همیــن
وضعیــت کائوتیــک اســت کــه قاآنــی ،فرمانــده ســپاه
قــدس سرآســیمه بــه هولیــر رفــت و نامــه خامن ـهای را
بــا خــود بــه همــراه بــرد.
در ایــن میــان ،ایــران و ترکیــه ســعی در جهتدهــی
ســران حــزب دموکــرات کورســتان عــراق در هولیــر
دارنــد .اینکــه پــس از ســفر قاآنــی بــه هولیــر ترکیــه
نچیــروان بارزانــی را بــه آنــکارا فراخوانــده ،کــه در
همزمــان شــنگال ،مخمــور ،روژآوا مــورد هجــوم
هواپیماهــای جنگــی ترکیــه قرارگرفــت ایــن هــا بیانگــر
سرســپردگی حــزب دموکــرات کورســتان عــراق بــه
ترکیــه اســت .متأثــر از ایــن جهتدهیهــا ،حــزب
دموکــرات کورســتان عــراق بخاطــر گسســتن از احــزاب
کــورد و گرایــش بــه ائتــاف و توافق بــا جریانــات عراقی،
بســیار خطرنــاک ظاهــر شــده و اتحــاد جبهــه کــورد را
از میــان میبــرد .تصاحــب پســت ریاســتجمهــوری
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هــم تنهــا یکــی از بهانههــا و جوانــب پرمخاطــره اســت،
مرحلــه پــس از آن کــه چیــزی جــز جنــگ خونیــن
نخواهــد بــود ،در کانــون توجهــات جریانهــای عراقــی و
دوئــل درگیــر در آن اســت .طــرف کــورد درعــراق ناچــار
اســت در درجــه نخســت بــه عملیاتهــای نسلکشــانه
از جانــب ترکیــه و ایــران بیاندیشــد تــا از خطــرات قطعی
برهــد ،چراکــه وضعیــت رقابتآمیــز کنونــی کل عــراق و
اقلیــم کوردســتان را از آن قلیــل فدرالیســم و یکپارچگی
مــورد ادعــا دور ســاخته اســت.
بــازی و قمــار سیاســی قدرتطلبانــه در بغــداد بــه
واســطه دخالتهــای ترکیــه ،ایــران و هژمونــی جهانــی،
خطــر را متوجــه هــر چهاربخــش کوردســتان نمــوده.
اتحــاد خلــق کــورد در هــر چهاربخــش و اروپــا بــا حضور
در میادیــن تنهــا راه خنثیســازی توطئههــای دوئــل
حاکــم بــر کوردســتان اســت .بیشــک بــه دلیــل تــداوم
نارضایتیهــا در روژهــات کوردســتان و ایــران ،نقــش
خلقمــان در خیابــان مهارکننــده زنجیــره توطئههایــی
اســت کــه در شــرف عملیاتیشــدن از طریــق حاکمیــت
دیپلماتیــک در حیــن انجــام حمــات ارتشهــای آنــان
اســت .ایــران روبــروی «انفجــار اعتراضــات اجتماعــی»
و «جنــگ احتمالــی خارجــی» قرارگرفتــه .درحالــی
کــه فاشیســم ایــران و ترکیــه در ضعیفتریــن مرحلــه
خــود بســر میبرنــد ،حضــور خلقمــان در عیــن اتحــاد
ملــی ـ دموکراتیــک ،میتوانــد سمتوســوی تحــوالت
ســریع سیاســی را بــه نفــع خلقهــای تحــت ســتم
تعییننمایــد .مــا همچــو پــژاک نیــز بــرای دفــاع
مشــروع از موجودیــت خلقمــان و حفــظ کیــان مــادی
و معنــی همــه خلقهــای هرچهاربخــش کوردســتان،
آمادگــی داریــم و اتحــاد احــزاب را ضــروری مــی دانیــم
و در ایــن راســتا مبارزاتمــان را ارتقــاء میدهیــم.
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در آســتانهی ۲۳امیــن ســالگرد توطئــه بینالمللــی ۱۵
فوریــه علیــه رهبــر خلقکــورد ،رهبــر اوجــاالن قــرار داریــم.
رهبــری در زنــدان تکنفــرهی امرالــی از ســال ۲۰۱۵
بطــور کامــل ممنوعالمالقــات شــده .ایــن انــزوای مطلــق
بخشــی از سیســتم جهانــی امرالــی اســت .سیســتم امرالــی
را قدرتهــای بــزرگ جهــان بــا هــدف نابــودی رهبــر
آپــو و جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد ایجــاد کردهانــد.
امرالــی سیســتمی اســت کــه بــا هــدف انحــال رهبــری
پ.ک.ک بــه عنــوان سیســتمی خــاص بــرای نابــودی
ارادهی آزاد خلــق کــورد و گریالهــای آزادی کوردســتان
ایجــاد شــده اســت .ایــن سیســتم فقــط بــه خلقهــای
ترکیــه محــدود نمیشــود بلکه همـهی اقشــار کوردســتان،
انقالبیــون ،دموکراس ـیطلبان ،کارگــران ،دهقانــان و زنــان
را دربرمیگیــرد .در واقــع بــا هــدف بــیاراده ســاختن
خلقهــای تحــت ســتم خاورمیانــه اســت .یــک توطئ ـهی
قویــا برنامهریــزیشــده ،جامــع و مــداوم اســت .در برابــر
ایــن حملــه کــه بــه طــور مشــترک توســط قدرتهــای
حاکــم بــر جهــان برنامهریــزی و اجــرا میشــود ،مقاومــت
بــه طــور مشــترک و بــر اســاس همبســتگی انقالبــی در

حــال توســعه اســت .بــه ویــژه مقاومتــی که رهبــر خلق
کــورد بــه مــدت بیســت و دو ســال در امرالــی پیشــبرد داده
اســت معنــای بزرگــی دارد و در عیــن حــال میــراث انقالبی
مقاومــت مــا را بــا رهنمودهایــش رشــد میدهــد.
در حالــی ۲۳امیــن ســالروز توطئــهی بینالمللــی علیــه
رهبــر آپــو و خلــق کــورد فــرا میرســد و بــار دیگــر از
قیــام ســوم اســفند  ۱۳۷۷در شــرق کوردســتان و ایــران
یــادی حماســی میکنیــم کــه در ســایه ی مبــارزات
برحــق ،نســتوه و فداکاران ـهی رهبــر آپــو در امرالــی علیــه
سیســتم انــزوای مطلــق ،مبــارزات شــرق کوردســتان نیــز
ادامــه دارد .بــه انــدازهای کــه توطئــه ،بینالمللــی هســت،
بــه تبــع آن ،سیســتم امرالــی هــم یــک سیســتم طراحــی
شــدهی بینالمللــی میباشــد و در همــان وســعت نیــز
مبــارزات و حمایتهــا از رهبــر اوجــاالن قویــا ،جهانــی و
بینالمللــی گشــته اســت .ایــن وســعت از آزادیخواهــی و
دموکراســیطلبی بــر ضــد ذهنیــت منحــوس توطئهگــر
و ســرمایهدارانه ،در چارچــوب کمپیــن «شکســتن انــزوا و
آزادی رهبــر اوجــاالن» سالهاســت مرزهــای کوردســتان
و خاورمیانــه را درنوردیــده و نحلههــای آن در کشــورهای
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عربــی ،اروپــا ،آفریقــا ،آمریــکای التیــن و ســایر نقــاط
جهــان بــه رشــد و نمــو رســیده اســت .اگــر  ۲۳ســال
پیــش خلــق کــورد در چهــار بخــش کوردســتان و اروپــا
و دیگــر مناطــق در محکومیــت اســارت رهبــر آپــو در
کنیــا و انتقــال ایشــان بــه امرالــی ،بــه پاخاســت و قیــام
ســوم اســفند در شــرق کوردســتان و ایــران شــکل گرفــت،
امــروزه ایــن قیــام در ســایهی مقاومــت رهبــری و نیــروی
گریــای فدایــی و خــروش شــگفتانگیز زنــان ،جهــان را به
خــروش آورده اســت .بهویــژه ســازمانها و شــخصیتهای
روشــنفکر و فیلســوف در کشــورهای بریتانیــا ،ایتالیــا،
سراســر اروپــا و چندیــن نقط ـهی دیگــر از جهــان ،علنــا و
طــی ابتکارعملهــای شــجیع خویــش بــه کمپیــن «آزادی
بــرای رهبــر آپــو» ملحــق شــدهاند .نمونــهی بــارز آن،
بیانیــه  ۱۰۰۳فیلســوف ،آکادمیســین و روشــنفکر جهان در
چارچــوب کمپیــن «آزادی بــرای رهبــر اوجــاالن» بــود کــه
تلنگــری بــه جهــان ســتمکش و قدرتمــدار ســرمایهداری
اســت.
جــای بســی امیــد و شــعف اســت کــه قیــام ســوم اســفند
 ۱۳۷۷بــه همــان انــدازه کــه کوردســتانی بــود ،ایرانــی هــم
بــود و تهــران و تبریــز را کانــون خیزشهایــش ســاخت.
ایــن قیــام کــه در ســایه ی شــهدای گرانقــدری همچــون
«شــرمین ،یوســف گنج ـیزاده ،بهــزاد رحیمــی ،ســیروان
کریمــی ،محمــد کنعانــی و اشــرف زنــدی» و دههــا شــهید
دیگــر همچــون یــک پدیــده ی خلقــی ،شــگفتی آفریــد و
پایههــای ســتم و نسلکشــی دولــت ایــران را لرزانــد،
حقیقتــا اولیــن قیــام منحصر بــه فــرد دارای ابعــاد خارجی و
منطقـهای بــود .یــک هفته قیــام ســوم اســفند از  ۲۶بهمن
تــا ســوم اســفند در واقــع پیوســتن بــه قیــام آن روزهــای
هــر چهاربخــش کوردســتان ،خاورمیانــه ،اروپا و ســایر نقاط
جهــان بــود .پیوســتن بــه قیــام علیــه توطئـهی بینالمللــی
محســوب گشــت .امــروزه علیرغــم گذشــت  ۲۳ســال ،آن
همــه دســتاورد عظیــم مبارزاتی حاصل گشــته و مســئلهی
کــورد و آزادی رهبــر آپــو جهانــیشــده اســت .از نبردهــای
نیــروی فدایــی گریــا در زاگــرس ،آواشــین ،زاپ و گاره
گرفتــه تــا مقاومــت جهانــی کوبانــی و بــه بــار نشســتن
شــکوفههای اندیشــگی در اذهــان آزادیخواهــان جهــان،
زنجیــرهای ناگسســتنی از مبــارزات کانونهــای آزادی در
خاورمیانــه ،اروپــا ،آفریقــا و آمریــکای التیــن را دربرگرفتــه و
نــام رهبــر آپــو را بــا مفاهیــم آزادی و دموکراســی مســاوی
ســاخته اســت .همــگان بــه چشــم خویــش میبیننــد
کــه چگونــه کمپینهــا ،ابتکارعملهــای گوناگــون و
کنفرانسهــای بینالمللــی بهصــورت رشــته آکســیونهای
بههم پیوســته ،شــخص رهبــر آپــو ،آزادیخواهان ،مبــارزان
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و متفکــران بــزرگ جهــان را بــه هــم وصــل نمــوده و
همــدرد و همزبــان ســاخته اســت .ایــن جــدال جهانــی زیــر
ســایه ی فداکاریهــای بیشــائبهی رهبــر آپــو در حقیقــت
جــدال علیــه مدرنیتــه ی ســرمایهداری اســت؛ مدرنیتـهای
کــه خلقهــا ،طبقــات و تودههــای مختلــف را بــرده و
اســیر زنجیرهــای زنــگار گرفتـهی نابرابری ،جنگ و کشــتار
ســاخته اســت.
هــر انــدازه کــه خاورمیانه بــا مرکزیت کوردســتان بــه کانون
فوقبحرانــی جنــگ جــاری جهــان ســوم مبــدل میگــردد،
بــه همــان انــدازه مقاومــت رهبــر آپــو در زنــدان و سیســتم
امرالــی بیشــتر بــه اوج میرســد و بــه مــوازات آن بعــد
بینالمللــی مییابــد .توطئــهی بینالمللــی  ۱۵فوریــه در
اصــل توطئه بــرای از میــان برداشــتن نمــاد آزادی ،رهبر آپو
بــا هــدف آغــاز جنــگ جهانــی ســوم بــود ولــی توطئهگران
امــروز در منجــاب آن جنــگ گرفتــار آمدهانــد .پایــان ایــن
جنــگ کــه کشــورهایی چــون عــراق ،ســوریه ،لیبــی ،یمــن
ن کوردســتان را بــه ویرانــه مبــدل نمــوده ،زمانــی
و میه ـ 
بــه وقــوع خواهــد پیوســت کــه توطئــه پایــان یابــد .ایــن
جنــگ امــروز در فــازی بعــدی قلــب ایــران را نشــانه رفتــه
و تصادفــی نیســت کــه در ایــن کشــورها مســئلهی کــورد
بزرگتریــن مســئله میباشــد .هژمونــی جهانــی توطئهگــر
دیــروز ،رهبــر آپــو ،معمــار بزرگ صلــح و دموکراســی را مانع
جنــگ و اشــغال در عــراق ،ســوریه ،ایــران و ترکیــه دیــد ،لذا
توطئــه را طراحــی کــرد ،پــس امــروز جــدال علیــه ایــران
هــم مرحلـهای از همــان جنگ اســت .تنهــا راه نجــات ایران
دموکراتیزاســیون مبتنــی بر پارادایــم دموکراتیــک رهبر آپو
بــا محوریــت همـهی خلقهای کــورد ،فــارس ،بلــوچ ،آذری،
عــرب و غیــره اســت ،درغیــر ایــن صــورت جنــگ و کائــوس
گریزناپذیــر خواهد شــد.
نــه هژمونــی جهانــی یــارای ممانعــت از جهانیشــدن
فزاینــده ی مســئلهی کــورد و رهبــر آپــو را دارد و نــه ایــران
تــوان ســرکوب آزادیخواهــی ملتمــان و ملــل را .رهبــر آپــو
اقــرار بــر آن دارد کــه «بزرگتریــن هنــر ،صلــح اســت» ،امــا
آیــا امــروز در خاورمیانــه ،هنرمنــد و معمــار صلحــی هســت
کــه بــه انــدازهی رهبــر آپــو فــداکاری کــرده و زندگـیاش را
در راه آن نثــار کنــد؟! ملــل ایــران و آزادیخواهــان آن کشــور
بــه واســطهی وجود مســئلهی کــورد بـ ه مثابـهی بزرگترین
مســئلهی سیاســی ،بــا مقولـهی آزادی ملــت کــورد روبــرو
شــدهاند .پــس برهمــگان اســت در تعییــن ایــن سرنوشــت
سیاســی کــه همانــا تعییــن سرنوشــت خویــش و آیندهــی
آزاد و دموکراتیــک اســت ،بــرای ب ـ ه جــای آوردن وظایــف
سیاســی ـ اخالقــی خویــش بــا اتــکای بــر مفاهیــم نــاب و
پــرارزش دموکراســی اهتمــام ورزنــد.
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درحقیقــت قیــام ســوم اســفند در شــرق کوردســتان در
ســال  ۱۳۷۷و نیــز قیــام ماکــو در ســال  ۲۰۰۶نمودهــای
بــارز امیــد خلقمــان در آن خطــه از کوردســتان بــه
رهبریــت رهبــر آپــو اســت .قطعیقیــن ســفر رهبــر آپــو بــه
اروپــا بــا خــروج از ســوریه هــم از ســر ناچــاری نــه بلکــه
بصــورت حسابشــده و دقیــق بــا هــدف اشــاعهی جنبــش
آزادیخواهــی گریــا در هــر چهــار بخــش کوردســتان و اوج
گســترش قیامهــا در هــر چهــار بخــش بــود کــه دقیقــا
قیــام ســوم اســفند کــه اوج آن در شــهرهای ســنه ،اورمیــه،
کرماشــان ،کامیــاران ،مهابــاد ،ســقز و دههــا شــهر دیگــر
بخوبــی مشــاهده شــد ،همــان رویــداد شــگفتانگیز تاریخی
بــود کــه برگــی زریــن از تاریــخ مبــارزات کــورد را رقــم زده.
در آن قیــام همزمــان بــا ســایر بخشهــای کوردســتان و
چندیــن کشــور جهــان فرزنــدان غیــوری از خلقمــان در راه
رهایــی رهبــر آپــو جانشــان را فداکردنــد کــه خــون آنهــا
نهــال نوشــکفتهی «حــزب حیــات آزاد کوردســتان(پژاک)»
را آبیــاری نمــود و بــه ثمــر رســاند .حزبمــان پــژاک و
سیســتم کــودار هــر دو ثمــرهی خــون بههــدر نرفتــهی
هــزاران شــهید هســتند .لــذا چــون ســوم اســفند بــرای
پــژاک پایــه و بنیــان مســتحکم اســت ،ماهیــت پــژاک
مطابــق آن شــفاف و نیرومنــدی در مبــارزه میباشــد .آن
قیــام همزمــان بــا قیــام بخشهــای دیگــر کوردســتان آغــاز
شــد و امــروز هــم همزمــان بــا خیــزش دموکراتیــک همــان
خلقهــا در شــمال ،شــرق ،جنــوب و روژاوای کوردســتان
بــه پیــروزی خواهــد رســید .ماهیــت پــاک ســوم اســفند،
تضمیــن پیــروزی بــرای خلقمــان در شــرق کوردســتان و
ایــران اســت.
جنبـهی دیگــر ســوم اســفند ،اتحــاد بــا بخشهــای دیگــر
کوردســتان بــود ،بنابرایــن بنیــان اســتراتژی پــژاک و کــودار
بــرای تحقــق اتحــاد دموکراتیــک ملــت کــورد در چارچــوب
کنگــرهی ملــی کوردســتان هــم هســت .خــود سیســتم
کــودار کــه اساســا پــژاک بــا پیشــاهنگی در درون آن
مبارزاتــش را نضــج میدهــد ،پــروژهی دمکراتیــک بــرای
تحقــق اتحــاد و پیــروزی نهایــی بصــورت همزمــان اســت.
خودمدیریتــی دمکراتیــک شــرق کوردســتان هــم بــه
پاسداشــت قیــام ســوم اســفند اســت کــه بایــد بــه خلقمان
در شــرق کوردســتان بــه مثابـهی کمتریــن لطــف ،تقدیــم
گــردد.
چهبســا قیــام شــهر ماکــو در نــوروز ســال )1383( ۲۰۰۶
همانــا تــداوم قیــام زنجیــرهای ســوم اســفند )۱۳۷۷(۱۹۹۹
بــود .ایــن قیــام در زمــان اوج مبــارزات پــژاک که در سراســر
شــرق کوردســتان از ماکــو تــا لرســتان اشــاعه یافتــه بــود،
بارقـهی امیــدی گشــت کــه راه شــهدای قیام ســوم اســفند

ادامــه دارد .خلقمــان هــر روز بیــش از پیــش بــه آزادی
نزدیــک میشــود .قیــام هــر چهــار بخــش کوردســتان در
حمایــت از رهبــر آپــو بویــژه قیام ســوم اســفند و قیــام ماکو
اساســا جرقــهی نخســت قیامهــای بعــدی در خاورمیانــه
بودنــد .زیــرا بــه یــک دورهی ســکوت و خفقــان پایــان دادند
و خلقهــا بــا مشــاهدهی احــوال خلــق غیــور کــورد جــرات
و جســارت بیشــتری بــرای خیزشــی نویــن یافتنــد .این بعد
از رویــداد ســوم اســفند و  ۱۵فوریــه همچنــان بازتابهــای
زنجیــرهای در ســال جــاری یعنــی  ۲۰۲۲دارد.
در ســایهی قیامهــای خلقمــان و بــا وجــود فداییانــه و
فداکارانــهی گریــا ،علیرغــم اینکــه بیــش از  ۶ســال
اســت رژیــم اشــغالگر ترکیــه اجــازه نمیدهــد حتــی یــک
نفــر از خانــواده و وکال بــا رهبــر آپــو دیــدار کننــد ،امــا
حمایتهــای جهانــی بــه طــرز حیرتانگیــزی در سراســر
جهــان افزایــش مییابــد .مــا بــه قیــا م باشــکوهتری چــون
روز ســوم اســفند نیــاز داریــم تــا آرزوهــای خلــق کــورد در
بطــن خاورمیان ـهای کــه گرفتــار جنــگ و آشــوب اســت،
بــرآورده گــردد .علیرغــم خصومتهــای فاشیســتی دول
منطقــه و هژمونــی جهانــی ،بازهــم چــه بخواهنــد و چــه
نخواهنــد ،رهبــر آپــو پیشــاهنگ و رهنمونگــر ایــن قیــام
خاورمیان ـهای اســت .اگــر امــروز خلــق شــرق کوردســتان
در ســایهی حضــور پــژاک و کــودار در کلیــت هــر چهــار
بخــش کوردســتان حرفــی بــرای گفتــن دارد و بــه بخشــی
از نیــروی ســوم فلســفه ی آپویــی در خاورمیانــه مبــدل
شــده ،در ســایهی دســتاوردهای قیــام ســوم اســفند و قیــام
ماکــو بــوده و هســت .بیشــک زمــان گــذار از حرفهــای
باقیمانــده بــه عمــل فرارســیده .بســیاری از حرفهــا را
بــه عمــل نشــاندیم و قطعــا بــا تــداوم ایــن آهنــگ مبــارزه
چهــار بخــش متحــد کوردســتان ،حرفهــا و حرفهــای
بیشــمار دیگــری را بــر کرســی عمــل خواهیــم نشــاند و آن
مهــم بــا آزادی رهبــر آپــو بــه اوج تاریخــی خویــش خواهــد
رســید.

انسان ماه بهمن
آرگش آالسور
مــاه بهمــن بــرای خلقهــا در رشق کوردســتان و ایــران
مــاه بەخصوصــی اســت .رویدادهــای بیشــار تاریخســازی
در ایــن مــاه رویدادەانــد ٢ .بهمــن ســالروز تاســیس جمهــوری
کوردســتان در ســال  ١٣٢٤در مهابــاد بــه پیشــاهنگی قاضــی
محمــد ،قزلجــی ،ذبیحــی ،اســتاد هیمــن و دیگــر جوانــان
انقالبــی بــود .بــا اینکــە ایــن جمهــوری  ١١مــاه دوام داشــت
امــا برگــی نویــن در مبــارزات خلــق کــورد را رقــم زد کــه تــا
بــە اکنــون الهــام بخــش مبــارزات آزادیخواهانــەی خلــق کــورد
میباشــد.
در  ٦بهمــن ســال  ١٣٦٠دســتەای از جوانــان انقالبــی خلقهای
ایـران (کــه بســیاری از آنان کورد و عرب بودند) بە پیشــاهنگی
کســانی همچون ســیامک زعیم (رهــری ایدئولوژیک ســازمان
 اهــل تهـران) ،پیــروت محمــدی (فرمانــدەی نظامــی ســازمان– اهــل مهابــاد) ،سوســن امیــری (اهــل کرماشــان) در ســازمانی
بــە نــام اتحادیــەی کمونیســتها معــروف بــە رسبــداران
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قیــام مســلحانەی خــود را در جنگلهــای آمــل بــر علیــە
حکومــت تــازە بــە قــدرت رســیدەی والیــت فقیــه آغــاز کردند
کــه متاســفانە بــە دالیــل کمبودهــا و کاســتیهایی در امــور
نظامی-خودســازماندهی و عــدم ســازماندهی مناســب خلــق
در منطقـەی آمــل ،شکســت ســنگینی را متحمــل گشــتند کــە
منجــر بــە شــهادت و دســتگیری اکرثیــت کادرهــای ســازمان
گردیــد .فرمانــدە پیــروت محمــدی در نــردی قهرمانانــە علیــە
دشــمن شــهید گشــت ،ســیامک زعیم و سوســن امیری نیز در
زنــدان تســلیم دشــمن نگشــتند و همچــون نــام خــود رسشــان
بــاالی دار رفــت و اعــدام گشــتند ،اما نگذاشــتند که شــخصیت
انقالبیشــان خدشــەدار گــردد.
در  ١٤بهمــن  ١٣١٨تقــی ارانــی  ٣٦ســالە در زنــدان رضاخــان
دیکتاتــور شــهید گشــت .او جز اولین کســانی بود کــه تفکرات
سوسیالیســتی را در بیــن خلقهــای ای ـران تبلیــغ میکــرد و
فرقــەی جمهــوری انقالبی ایـران را در ســال  ١٣٠٤تاســیس کرد
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و مجلــەی دنیــا را بـرای آگاهســازی عنــارص روشــنفکر آن
دورە منتــر ســاخت ،بســیاری از کســانی کــە بعدهــا تبدیــل
بــه پیشــاهنگان جنبــش سوسیالیســتی ایـران گشــتند ماننــد
گــروه  ٥٣نفــر ،از ارانــی متاثــر گشــتە بودنــد .البتــە ارانــی
نتوانســت تــا ســازماندهی محکمــی میــان خلقهــا بــە وجود
بیــاورد ،امــا اعــال انقالبــی او بــە مبــارزات آتــی خلقهــا
خدمــات شــایانی رســاند.
در صبحــگاه  ١٩بهمــن  ١٣٤٩دســتەای چریــک بە پاســگاهی
در روســتای ســیاهکل (کــه اکنــون شــهر اســت) حملــە بردند
و نشــان دادنــد کــە بــا ارادەی انقالبــی میت ـوان حکومــت
اشــغالگر پهلــوی (کــە ژانــدارم امپریالیســم در منطقــە
بــود) را هــدف قــرار دهنــد .چــرا کــە حکومــت اشــغالگر
پهلــوی در متامــی دم و دســتگاههای تبلیغات ـیاش خــود را
تزلزلناپذیــر و رضبەناپذیــر معرفــی میکــرد و خلقهــا نیــز
تــا حــدی ایــن تبلیغــات دروغیــن را بــاور کــردە بودنــد ،امــا
حملــەی آن دســتە چریــک بــە فرماندهــی علــی اکــر صفایی
فراهانــی (ابوعبــاس) بــە آن پاســگاه رضبــەای کاری بــر پیکــر
فاســد دودمــان دیکتاتــور پهلــوی وارد ســاخت کــه در نهایــت
ســبب ســقوط شــاه خائــن گردیــد .ایــن دســتە چریــک کــه
بعــد از حملــە بــە پاســگاه شــهید گشــتند راهشــان توســط
رفقایشــان تــداوم یافــت کــه بــە نــام ســازمان چریکهــای
فدایــی خلــق ایــران (ســچفخا) شــهرت یافتنــد و تــا روز
ســقوط دودمــان دیکتاتــور پهلــوی رضبــات مرگبــاری بر پیکر
دشــمن وارد ســاختند .ســازمان از بــە هــم پیوســن گروههــا و
دســتەهایی شــکل گرفــت کــه شــامل جوانــان مبــارزی بودنــد
کــه از انقالبــات ویتنــام ،کوبــا و مبــارزات چریکــی چگ ـوارا،
توپاماروهــا و کارلــوس ماریــا متاثر گشــتە بودنــد و با رشکتی
فعاالنــە در جنبــش انقالبــی آن روزگار فلســطین ،مهارتهای
چریکــی بەدســت یافتنــد .ایــن جوانــان انقالبی کــە در نهایت
بــا ادغــام دو گــروه احمدزادە-پویــان و جزنی-ضیاظریفــی
ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق ای ـران را اعــام داشــتند،

در مبــارزات آزادیخواهانــەی خلقهــای ایــران نقــش
عمــدەای بــازی کردنــد .بیــژن جزنــی از بنیانگــذاران ســازمان
در تحلیــات خــود در مــورد رشق کوردســتان میگویــد کــه
«موقعیــت خلــق کــورد ویــژە و متامیــز از دیگــر خلقهــا در
ایـران اســت و آنهــا میبایســت خــود رسنوشتشــان را تعیین
مناینــد» ایــن گفتەهــای بیــژن جزنــی رضبــات ایدئولوژیکــی
بــر پیکــر چپمناهایــی بــود کــه وجــود خلــق کــورد را انــکار
میکردنــد و هــر چــون هــر شوونیســت دیگــری بــر طبــل
یــک ملــت ،یــک زبــان ،یــک دولــت میکوبیدنــد .یکــی دیگر
از چریکهــای قهرمــان بــە نــام علیرضــا نابــدل کــه تــورک
آذربایجانــی اهــل ارومیــە بــود ،در مقالــەای بــە نــام (آقــای
پــان و احواالتــش) موضعــی رادیــکال علیــە پانفارسهــا
نشــان داد و در ایــن مقالــە بــا متــام نیــرو از خلــق کــورد
دفــاع کــرد ،ســپس شــعر زیبایــی نیــز برای کوردســتان نوشــت
کــه بعدهــا توســط ســازمان تبدیــل بــە یــک رسود گشــت.
جوانــان تــرک آذربایجانــی امــروزە بایــد علیرضــا نابدلهــا را
بشناســند و بخواننــد و او را بـرای خــود الگــو قـرار دهنــد کــه
جهــت بـرادری خلقهــا از جملــە خلــق کــورد و تــورک جــان
گرامـیاش را فــدا کــرد امــا سیاسـتهای تفرقەانگیز دشــمنان
خلقهــا را نپذیرفــت و دشــمنان خلقهــا را درهــم شکســت،
چ ـرا کــە علیرضــا نابــدل ایــن اصــل را یافتــە بــود کــه آزادی
خلــق کــورد ،آزادی خل ـ ق تــورک و دیگــر خلقهاســت.
رسانجــام ســازمان چریکهــای فدایــی خلق ،بســیار تلــخ بود.
چـرا کــە بــا شــهادت کادرهــای رهــری ،رهربیــت ســازمان در
دســت آدمهــای اپورتونیســت ،منفعــت طلــب و جــاه طلــب
افتــاد .دســتەای کــه بــە راه جزنیهــا و پویانهــا باور داشــتند،
امــا نتوانســتند همچــون ایــن قهرمانــان خلــق مبــارزە را از نو
وســعت بخشــند ،از ســازمان جــدا گشــتند و نــام اقلیــت را بر
خــود نهادنــد کــه چنــدی در کوردســتان بــر علیــە حکومــت
اشــغالگر خمینــی جنگیدنــد ،امــا در نهایــت همچــون احزاب
کالســیک کوردســتان شکســت را پذیرفتنــد و راهــی اروپــا

گشــتند .بــا وجــود رسنوشــت تلــخ ســازمان چریکهــای
فدایــی خلــق ،شــهیدانی همچــون بیــژن جزنــی ،مســعود
احمــدزادە ،امیرپرویــز پویــان ،مرضیــە احمــدی اســکویی،
حمیــد ارشف ،علیرضــا نابــدل ،صمد بهرنگــی ،بهــروز دهقان،
نســرن آلآقــا و صدهــا فدایــی راســتین خلــق ،در آســان
تاریــخ مبــارزات خلقهــای ای ـران ســتارگانی ابــدی هســتند.
 ٢٢بهمــن ســالروز انقــاب خلقهای ایـران و رشق کوردســتان
اســت ،کــه ب ـرای جوانــان عــر کنونــی رویــدادی متناقــض
اســت .اکرثیــت قریــب جوانان امــروزە ایــن روز را روزی ســیاه
در تاریــخ خــود میداننــد ،آن هــم بــدون اینکــە شــناختی
واقعــی از ایــن انقــاب ضــد دیکتاتــوری داشــتە باشــند.
البتــە تــا حــدی بایــد بــە جوانــان حــق دهیــم ،چــون در
طــی متامــی ایــن ســالها از هــر ســو بــا تبلیغاتــی دروغیــن
در مــورد انقــاب ســال  ١٣٥٧روبــەرو بودەانــد .از ســویی
تبلیغــات گســردە و متهــوع حکومــت اشــغالگر والیت فقیه
خوانشــی دروغیــن از انقــاب ارائــە میدهــد و از ســوی
دیگــر رســانەهای متعلــق بــە شــبە اپوزیســیون و بازمانــدگان
شــاه خائــن و دیگــر پانفارسهــا و شوونیســتها ،دســت
در دســت هــم انقــاب ســال  ٥٧را مایــەی فالکــت و
بدبختــی خلقهــای ای ـران معرفــی میکننــد .پــس بایــد در
ایــن بیــن حقیقــت راســتین انقــاب  ٥٧را در زیــر دروغهــا و
دغلبازیهــای حکومــت و شبەاپوزیســیون بیــرون کشــید و
حقیقــت را آشــکار ســاخت .در دورەی دیکتاتــوری شــاه خائن
خفقــان ،بدبختــی ،فالکــت ،آسیمیالســیون ،فاشیســم ،فســاد
اخالقــی و ...متامــی جوامــع را درنوردیــدە بــود .خیــل عظیــم
روســتائیان بــا سیاسـتهای رسمایەدارانــەی شــاه خائن تحت
نــام اصالحــات ارضــی ،آن وضعیــت خوشــەچینی خــود را نیــز
از دســت دادنــد و بەاالجبــار بــە شــهرها و کالنشــهرها رسازیر
گشــتند کــه موجــب بــروز حاشیەنشــینی در کالنشــهرها
گشــت ،و ایــن ورای بحرانهایــی بــود کــه در بــاال بر شــمردیم
و ایــن وضعیــت را بــە صــورت مضاعــف بحرانیتــر ســاخت.
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حکومــت اشــغالگر پهلــوی نیــز بــە ماننــد حکومــت
اشــغالگر فعلــی ،موجودیــت خلــق کــورد را انــکار میکــرد و
از هــر ابـزاری جهــت اســتعامر و نسلکشــی فرهنگــی خلــق
کــورد اســتفادە میکــرد ،و در صــدد از بیــن بــردن زبــان،
هویــت و فرهنــگ خلق کــورد و دیگــر خلقهای ایـران برآمد
و نتیجــەی کاشــت سیاسـتهای پلیــد خــود را با مشـتهای
انقالبــی خلقهــا بــر فــرق رسش برداشــت کــرد و ســقوط کرد،
و بایــد اذعــان داشــت کــە رسانجــام حکومت اشــغالگر فعلی
نیــز ســقوطی دردناکــر از حکومــت پیشــین خواهــد بــود.
در ســالهای پایانــی حکومــت اشــغالگر پهلــوی بهــای نفــت
در بازارهــای جهانــی افزایــش یافــت و ایــن باعــث گردیــد
تــا می ـزان نقدینگــی افزایــش یابــد .ایــن افزایــش نقدینگــی
باعــث ثرومتندتــر شــدن اغنیــا و فقیرتــر گشــن فقـرا گشــت
و بـرای طبقــات میانــی رو بــە باالی کالنشــهرها موجــب رواج
بیــاری مرصفگرایــی گشــت .مثــا خردەبــورژوازی ته ـران
میتوانســت تلویزیــون و مبلــان بخــرد و آخــر هفتەهــا
بــە پارکهــای تفریحــی بــرود و رســانەهای کنونــی شــبە
اپوزیســیون وابســتە بــە خاندان شــاه خائــن داشــن تلویزیون
و مبلــان خردەبورژواهــای تهـران را ســمبل آزادی خلقها در
آن دوران میدانــد ،امــا ایــن رســانەهای دروغیــن اگــر جـرات
دارنــد ،مســتند (خانە ســیاه اســت) ســاختەی فــروغ فرخـزاد،
ایــن شــاعر بــزرگ و گرامــی را بــە خلقهــا نشــان دهنــد ،تــا
بــە جــای دروغپــردازی ،روزگار ســیاه خلقهــای ای ـران را در
دوران شــاه مســتبد بــە جوانــان امــروز معرفــی کننــد .پــس
جوانــان نبایــد فریب ایــن رســانەهای شــبەمخالف و دروغگو
را بخورنــد و برنامەهــای دروغیــن ایــن رســانەها را همچــون
مســتندهای راســتگو قلمــداد نکننــد ،بلکــە ایــن رســانەها در
وارونــە نشــان دادن حقیقــت و دروغپــردازی مهــارت دارنــد.
حکومــت اشــغالگر والیــت فقیــه نیــز پایەهــای انقــاب
خلقهــا را دینگرایــی میدانــد کــە اگرچــە در میــان بخــش
اندکــی از جامعــە ایــن گرایــش وجــود داشــت ،امــا اکرثیــت
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خلقهــا چنیــن رویکــرد و گرایشــی نداشــتند و خواســتار
انقالبــی دموکراتیــک بودنــد (حتــی بنــا بــود نــام حکومــت
جدیــد جمهــوری دموکراتیــک ای ـران باشــد) .مهمــر اینکــە
روحانیــون شــیعە در مســاجد آزادانــە بــە تبلیــغ افــکار خــود
میپرداختنــد (و حداکــر بــا تبعیــد و زندانهــای کوتــاه
مــدت روبــەرو میگشــتند) ،امــا ایــن در حالــی بــود کــه هــر
چریــک و مبــارز آزادیخواهــی بـرای رســاندن آگاهی سیاســی
و ســازماندهی خلقهــا ،جــان خــود را فــدا میکــرد و شــهید
میگشــت .فرصتطلبــی جریــان ضدانســانی خمینــی از
هــان روزهــای اول دهــەی  ٤٠آشــکار بــود و در اینبــارە
بیــژن جزنــی در نوشــتەهای خــود نســبت بــە قدرتگیــری
ایــن جریــان ارتجاعــی هشــدار دادە بــود .از ســوی دیگــر
ایــن عملیاتهــای نظامــی و رضبــات مرگبــار چریکهــای
فدایــی و مجاهــد بــود کــە موجــب ســقوط رژیــم اشــغالگر
پهلــوی شــد ،چــون بــە خلقهــا اثبــات کردنــد کــە حکومــت
اشــغالگر پهلــوی شکســت پذیــر اســت و قیامهــای متعــدد
خلــق و عملیاتهــای نظامــی چریکهــا دســت در دســت
هــم در نهایــت باعــث فـرار شــاه خائــن و ســقوط حکومــت
اشــغالگرش شــد .در ایــن میــان کــە عادیتریــن طرفــدار
چریکهــا بــە اعــدام محکــوم میشــد ،شــاه خائــن ،خمینــی
ظــامل را تنهــا بــە تبعیــد و خــارج گشــن از ایـران مجــازات کرد،
چـرا؟ خمینــی درفرانســە بــا کمــک امکانــات امپریالیســم بــە
تبلیــغ افــکار شــیطانی خــود پرداخت .امــا در حقیقــت بدون
حامســەی حملــە بــە پاســگاه ســیاهکل منیتـوان انقــاب ٥٧
را تصــور کــرد .ســپس حکومــت اشــغالگر والیــت فقیــه کــه
انقــاب خلقهــای ایـران و رشق کوردســتان را ربــود و متامــی
انقالبیــون راســتین خلقهــا را اعــدام کــرد .پــس دروغهــای
حکومــت اشــغالگر فعلــی را نبایــد بــاور کــرد ،و بــر زنــان و
جوانــان اســت تــا با روحیــەای فدایــی و مبــارز باردگــر انقالب
خلقهــای ایـران را برپا ســازند و ایـران و رشق کوردســتان را از
رش شــیاطین والیــت فقیــه رهــا ســاخت.

در  ٢٤بهمــن ســال  ١٣٥٧و تنهــا دو روز بعــد از انقــاب
خلقهــای ایـران و رشق کوردســتان جـوان کــورد انقالبــی بــە
نــام محمــد حســین کریمی کــه یکــی از بنیانگــذاران ســازمان
کوملــە بــود در جریــان تــرف شــهربانی ســقز زخمی شــد و
دو روز بعــد و در تاریــخ  ٢٦بهمــن شــهید گشــت ،بــە همیــن
دلیــل تشــکیالت مخفــی کوملە جهت یادبود شــهادت شــهید
محمدحســین کریمی ،موجودیت علنی ســازمان کوملــە را در
ایــن روز اعــام کــرد .در اواخر چندین تن از جوانان روشــنفکر
کــورد در رشق کوردســتان گــرد هــم آمدند و پایەهای ســازمان
کوملــە را بنیــاد نهادنــد ،در میان ایــن جوانان نقــش کاک فواد
مصطفی ســلطانی ،کاک محمد حســین کریمــی  ،دکرت جعفر
شــفیعی و صدیــق کامنگــر بیشــر از بقیــە بــود .در نهایــت
ســازمانی کــه بــا خــون شــهیدانی همچــون کاک فـواد و کاک
محمــد حســین کریمــی پایەگــداری گردیــد ،رسانجــام تلخــی
همچــون ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق ایـران یافــت ،و
هــر روز شــاهد انشــعابی دیگــر در ســازمان کوملە هســتیم.
در  ٢٦بهمــن ســال  ١٣٧٧نیــز رویــدادی رخ داد کــه در تاریــخ
خلــق کــورد و دیگــر آزادیخواهــان و سوسیالیسـتهای اصیل
و دموک ـرات ،ایــن روز ،روز ســیاه نامیــدە شــد .در ایــن روز
رهــر عبداللــە اوجــاالن طی یــک توطئــەی بیناملللــی در این
روز توســط ابرقدرتهــای مســلط جهانــی بــە دســتان آمریکا،
انگلیــس ،اتحادیــەی اروپــا ،ارسائیــل ،ترکیە و بســیاری دولت و
نهادهــای بیناملللــی دیگــر بــە اســارت درآمــد و تــا بــە امــروز
در زنــدان و شــکنجەگاه امرالــی در جزیــرەی امرالــی واقــع
در دریــای مرمــرەی ترکیــە زندانــی میباشــد .امــا رهــر آپــو
تفــاوت عظیمــی بــا دیگــر شــخصیتهای انقالبــی ،جنبشها
و احـزاب دیگــر جهــان دارد ،بــا زندانــی شــدن نــە تنها دســت
از مبــارزە نکشــید بلکــە حملــەای نویــن را بــر علیــە نظــام
جهانــی رسمایــەداری برپاســاخت ،و از البــەالی دیوارهــای
زمخــت و نفوذناپذیــر امرالــی جنبــش آپوئیســتی را در هــر ٤
بخــش کوردســتان رهــری میمناینــد و در زنــدان بــا نــگارش

و اهــدای کتابهــای ارزشــمندش بــە همــەی خلقهــا
و آزادیخواهــان ،سیســتم نویــن مدرنیتــەی دموکراتیــک را بــر
مبنــای  ٣رکــن اساســی جامعــەی دموکراتیــک ،اکولوژیــک و
خــط آزادی زن ،مــدون ســاختند.
مبارزاتــی کــە رهــر آپــو در زنــدان امرالــی برپاســاخت،
حســاب کتــاب نظــام جهانــی رسمایــەداری را بەهــم ریخــت
و در انقــاب روژآوا ،بــا اتحــاد خلقهــای کــورد ،عــرب،
رسیانــی و دیگــر خلقهــا در شــال و رشق ســوریە سیســتم
نویــن رهــر آپــو در حــال آزمونهــای موفــق عملــی خــود
میباشــد .سیســتمی کــە رهــر آپــو آن را سوسیالیســم
دموکراتیــک مینامــد کــه تنهــا جایگزیــن بــرای سیســتم
منســوخ و ضــد انســانی رسمایــەداری میباشــد .بــە همیــن
جهــت متامــی دشــمنان خلــق مــا از حکومتهــای اشــغالگر
ترکیــە و ایـران وسیســتم ناتــو بــە جنبــش آپوئیســتی در هــر
 ٤بخــش کوردســتان هجــوم میآورنــد تــا از اشــاعەی انقــاب
آپوئیســتی در کوردســتان و خاورمیانــە جلوگیــری مناینــد .امــا
خیــال دشــمنان ایــن بــار واهــی اســت و منیتواننــد جلــوی
آزادی خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای خاورمیانــە را بگیرنــد.
رهــر آپــو بــا تاســیس  PKKدر شــال کوردســتان و گســرش
احــزاب و ســازمانهای آپوئیســتی در دیگــر بخشهــای
کوردســتان همچــون  PJAKدر رشق کوردســتان PYD ،در
غــرب کوردســتان و جنبــش آزادی در جنــوب کوردســتان ،در
واقــع مبــارزە ب ـرای رهایــی خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای
خاورمیانــە را از اقتدارگرایــی ،دولتگرایــی ،رسمایــەداری،
مردســاالری و دینگرایــی رقــم زدە اســت.
جنبــش آپوئــی در هــر  ٤بخــش کوردســتان از مبــارزات
آزادیخواهــان و انقالبیــون آزادیخــواه ،سوسیالیســت و
دموکــرات گذشــتە صیانــت بــە عمــل مــیآورد و آرمــان
شــهیدان راه دموکراســی و سوسیالیســم خلقهــا را بــە عمــل
تبدیــل میمنایــد .پــس جوانــان ایرانی امــروزە بـرای تــداوم راه
انقالبیــون بیشــاری کــە در ایــن نوشــتار بــە گوشــەای از آنان
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اشــارە کردیــم ،میبایســت رهــر آپــو (عبداللــە اوجــاالن)
را بشناســند و جهــت آغــاز مبــارزات انقالبــی و آزادیخواهانــە
بــا اح ـزاب و ســازمانهای آپوئیســتی ارتبــاط برق ـرار کننــد و
دســت در دســت هــم ،آرمــان انســا ن مــاه بهمــن ،کــە هــان
دموکراســی ،سوسیالیســم و آزادی زنــان اســت را برپــا ســازیم.
بــە یــاد همــەی شــهدای راه آزادی حقیقــی خلقهــای ایـران
و رشق کوردســتان قســمتی از (قصیــدەای بـرای انســان مــاه
بهمــن) نوشــتەی شــاملو را یــادآور میســازیم:
...تو منیدانی مردن
وقتی که انسان مرگ را شکست دادە است
چەزندگ یست!
تو منیدانی زندگی چیست ،فتح چیست
تو منیدانی ارانی کیست...
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مهاباد راپرین
نخســتین آفریننــده و آموزنــده ای کــه زندگانــی را جان

طــی هــر نفســی کــه بــرآورده ،تــار و پــود ناگسســتنی

و معنــا بخشــیده ،علــم زندگــی را بــا رنــج خــود پایهگــذاری

زندگانــی را بــه هــم بافتــه و درهــم تنیــده اســت .عشــق و

کــرده ،فلســفهی وجــودی انســان و جامعــه را سرشــار

عطوفــت را در روح انســانیت دمیــده و بیباکانــه در برابــر

از بودنــی عادالنــه و برابــر نمــوده ،زن اســت .او همچنیــن

هــر کســی و هــر آنچــه ارزشهــای زندگــی انســان را بــه فنا

جهــت تحکیــم و تــداوم پایههــای زندگــی انســانی در دل

بــرد ،ایســتاد .او رنــج مقاومــت را مبنــای اصالــت و جوهرهی

طبیعــت ،تابــو و توتــم را کــه مبنــای اعتقــاد ،بــاوری ،دیــن

انســانی خــود نمــوده و مضمــون دفــاع و حفاظــت زندگــی

و ایمــان شــد ،بنیانگــذاری نمــود .زن کــه در برابــر لحظــه

آزاد را بــا رنجــی بیامــان و بدیــل گرانبهــا بــا آتــش ،دار،

لحظــهی زندگــی بــا هشــیاری و آگاهــی الزم از تمامــی

ت زن در بنــا
ســنگ پرداختــه و مــی پــردازد .رنــج و مشــق 

جزئیــات ،ظرایــف حیــات مــادی و معنــوی انســان بــه دور

نهــادن ایــن زندگــی ،روزانه بــا دســتان اقتدارطلــب فرزندان

از هــر گونــه اقتــدار ،مدیریــت جامعــه را بــا آموزشهــای

ناخلــف و نــا آگاهــش ســرقت میشــود .زن کــه در تمامــی

گام بــه گام کــودکان ،جوانــان ،مــردان و کهنســاالن بــرای

طــول مســیر زندگــی ،آموزههایــش ســامان دهنــده و

ارتقــای ســطح معیــار و ارزشهــا را در اوج کفایــت و درایــت

راهگشــای حــل مســایل و در راســتای پــرورش اخالقــی –

انجــام داده و بــه دلیــل پیونــد ناگسســتنی خــود بــا زندگی

ی بــوده ،از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده اســت.
اجتماعـ 

بــا عطــف توجــه بــه ایــن مــوارد ،نمیتــوان سیســتم
آمــوزش و پــرورش کنونــی حاکمیــت را منفــک از رنــج و

تحلیــل ،تفســیر و ترویــج علــم ،فلســفه و اعتقــادات و

طــرز راهنمــای زندگــی ارزیابــی نمــود .واژگونــی نقــش

باورمندیهایــی بودهانــد کــه نقــش اساســی را در رواج ضــد

معابــد از مکانــی جهــت ارتقــای ســطح معنــوی و معیارهای

فرهنــگ مردســاالری و مشــروعیت اقتــدار از طریــق انــکار و

اخالقــی جامعــه توســط زنــان بــه مســقطین کــه زنــان را

امحــای اثــرات و نشــانههای جامعـهی طبیعــی بــا محوریت

بــا شکســت هویتــی جنســیتی و تنــزل جایــگاه اجتماعــی

زن ،ایفــا مینمایــد .در ایــن مســیر از هیــچ کوششــی

و ســقوط از مرکــز زندگــی اجتماعــی بــه حاشــیه و حتــی

جهــت کنــار دور انداختــن زنــان از جامعــه بعنــوان حــوزهی

ـمنی
انــکار و امحــای هویتــی  -جســمانی ،توســط تفکــر شَ ـ َ

ن او در چهارچــوب خدماتــی
عمومــی و محصــور نمــود 

کــه بنیــاد تمامــی ادیــان ،فلســفه ،علــوم بــا رنــگ و بــوی

تقــدس یافتــه ،درون خانــواده بعنــوان حــوزهی خصوصــی

جنســیتگرایانهی مردســاالر مواجــه ســاخت .دیگــر از

فروگــذار نکردهانــد .اگــر بخشــی از ایــن نظریههایــی کــه

محتــوا و درونمایـهی آمــوزش گرفتــه تــا سیاســتگذاری در

پیشــآهنگی فکــری و عملــی برخــی از آنــان منجر بــه وقوع

ایــن عرصــه ،رفتــه رفتــه جایــگاه زن رنــگ باختــه و تنهــا

انقالبهــا و جنبشهایــی در جوامــع مختلــف گردیدهانــد،

در حــد ابــژه و جنــس ضعیــف مــد نظــر قــرار داده شــد و

امــا هنــوز بــرای بازیابــی نقــش زن و بــه تبــع آن بازســازی

پایههــای اقتــدار بــر لگدمــال کــردن ارزشهــای بنیادیــن

ی صــورت نگرفتــه
جامعـهای عادالنــه و برابــر ،تالشــی جــد 

زندگ ـیای کــه آفریننــده و پــرورش دهنــدهاش زن ،پایــه

اســت .جامع ـهای کــه بــا ایــن نظریههــا و تجــارب علمــی،

گــذاری گشــت .هــر ســه راهــکار بنیادیــن در حوزههــای
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آموزشــی رســمی اقتــدار در طــول تاریــخ ،مــکان تولیــد،

فلســفی و دینــی ،مث ـ ً
ا ســیر پیشــرفت و تکویــن را طــی

مختلــف اجتماعــی – سیاســی – اقتصــادی – فرهنگــی

مینمایــد ،در برابــر مســایل و آســیبهای اجتماعــی،

رویکــرد کژروانــهی تاریخــی را در ارتبــاط بــا نقــش زن

سیاســی ،اکولوژیــک و فرهنگــی دچــار بحــران شــده و بــا

در آفرینــش و پیشــبرد زندگــی ،پیــش گرفــت و در واقــع

وجــود تمامــی ایــن پیشــرفتها ،راه برونرفــت از بحــران

آگاهانــه یــا نــا آگاهانــه در خدمــت نظامهــای حاکمــهی

کنونــی کــه جهــان بــه طــور کلــی و خاورمیانــه باالخــص با

مردســاالر ،در راســتای بقــای آنهــا بــه نظریهپــردازی

آن درگیــر اســت ،مخاطبــی نــدارد .علــم ،دیــن و فلســفهای

پرداخــت.

کــه در ایــن آکادمیهــا و مراکــز ،آمــوزش داده میشــوند،

مشــخصاً هــر سیســتمی بــرای تحکیــم و تــداوم پایههــای

بایســتی درون مایــهای سیاســی – اجتماعــی – اخالقــی

حاکمیــت خــود ،نیازمنــد ترویــج اندیشــه و ایدئولــوژی

داشــته و مســایل مربــوط بــه فــرد و جامعــه را در رأس

مختــص بــه منافــع خــود از طریــق ســاختار و درونمایـهی

برنامههــای خــود قــرار داده و ارتقــای ســطوح مذکــور را بــه

آموزشــی ،پرورشــی ،در دانشــگاهها و آکادمیهــای وابســته

دور از جنســیتگرایی در جامعــه بــه عهــده بگیرنــد.

بــه خــود اســت .البتــه ایــن از پراکتیــک تمامــی نظامهــای

بــا پیشــرفت علــم ،زندگــی انســانی بحرانیتریــن وضعیــت

اقتدارگــرا آشــکار گشــته کــه تمامــی مکانهـای آموزشــی

تاریخــی را تجربــه مینمایــد و بــا مســایل و آســیبهای

و حتــی زنــدان و تیمارســتانها بــا تمامــی نحوههــای

اجتماعــی فراوانــی رودررو مانــده کــه ناشــی از گوهــر

مدیریتشــان بــه طــور کامــل در دســتان حریــص نظــام

وجــودی خــود آن نیســتند .علــت و معلولــی کــه در دور

حاکــم قبضــه میگــردد .بــه طــور کلــی سیســتمهای

و تسلســلی باطــل بــه دام افتــاده و چرخهــای صنعــت و
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مــادی بیــش از پیــش ،جامعهی انســانی در بدترین شــرایط

اســت .البتــه چنانچــه از تجربیــات انقــاب و نتایجــی کــه

معنــوی طــول تاریــخ قــرار دارد .کاراکترهای بدون اســتقرار،

از اشــتباهات و خطاهــای ایــن جنبــش برآمــده ،بایســتی

بــدون اعتمادبنفــس ،بیچــاره و درمانــده ،بــدون هیجــان و

از ایــن واقعیــت غافــل نمانیــم کــه چــون شمشــیری دو لبه

هــدف از ســرگردانی و آشــفتگی هویتــی رنــج میبرنــد .این

هــم پتانســیل پیوســت بــه سیســتم و هــم گسســت از آن و

چنیــن شــخصیتهایی بــا شــدیدترین بحرانهــای روحــی

تــوان تحــول را همــراه خــود دارد .آمــوزش بــه زبــان مادری

 -روانــی ،ناشــی از تحمیــل سیاســتهای اقتدارگرایانــهی

از اهمیــت بســزائی در مبــارزات هــر انســان آزادیخواهــی

نظــام حاکــم از طریــق آمــوزش علمــی چــون بازیچ ـ های

برخــوردار اســت ،کــه بــا مســئلهی موجودیـتاش در ارتباط

ت و شــخصیتهای وابســته و
جهــت برســاخت هویــ 

میباشــد .رویکــرد نظــام حاکمــه در اینباره ،هرگز نبایســتی

بردههــای داوطلبــی کــه هــر لحظــه از زندگیشــان بــه

تعیینکننــده باشــند .فضــای دانشــگاه و محیــط آکادمیــک

ســاخی هویــت جامعــه و فرهنگــی کــه بــه آن تعلــق

بایســتی بســیار عمیقتــر و دقیقتــر ،واقعیــت سیســتم

دارنــد ،میپردازنــد .اقتــدار حاکمــه فضــای دانشــگاهی

اقتــدار و مدرنیتـهی ســرمایهداری ،بعنــوان دشــمن آزادی و

و آکادمیــک(در هــر رشــتهی تحصیلــی) را کــه بایســتی

دموکراســی را هــم از لحــاظ مضامیــن و هــم راهکارهــای

نخســت فضایــی بــاز بــرای گفتگــو و واکاوی در مــورد فرد –

علمــی را شــناخته و مــورد بررســی قــرار دهــد .مشــخصاً

جامعه در مســیر خودشناســی ،خودســازی ،جامعهشناســی

هــر آکادمی و دانشــگاهی بایســتی بــرآورد نیازهای اساســی

جهــت شــکلگیری شــخصیتی مســئولیتپذیر در قبــال

جامعــه را جهــت بهبــود رونــد زندگــی مبنــا قــرار داده و

بهبــود اوضــاع جامعــه ایجــاد گــردد را بــا فروپاشــی روبــرو

زوایــای مختلــف اجتماعــی را از لحــاظ تاکتیکــی و تکنیکی

ســاخته اســت .متاســفانه آنچــه بــا بررســی نظــام آموزشــی

پیشــبرد بخشــد .جوانــان و زنــان در بــرآورد ایــن نیازهــا از

رژیــم اشــغالگر ایــران بــه چشــم میخــورد ،از نظــر فلســفی

جایــگاه نیــروی محرکــه و کاتالیــزور غیــر قابل چشمپوشــی

فضایــی محــدود و صرفـاً ظاهــری کــه عملکــر د آن در واقــع

جهــت تحــول و پیشــرفت جامعــه محســوب میشــوند .هر

ترویــج و تبلیــغ ایدئولــوژی حاکمــه ،اســتخراج کادرهایــی

شــخص واقعبینــی بــا ایــن پرســش روبروســت؛ آیا دانشــگاه

بــه عنــوان نیــروی اجرائــی دولتــی ،فضایــی پلیســی بــرای

و آکادمیهــای وابســته بــه نظامهــای اقتدارگــرا کــه خــود

دگرشناســی یــا بعبارتــی شناســایی دگراندیشــی و حــذف

منبــع و سرچشــمهی بحــران اجتماعــی در تمامی ابعــاد آن

آن ،مبــدل میســازد .هــر انــدازه کنشــگران و فعــاالن

میباشــند ،از قابلیــت سیاســتگذاری صحیحــی در عرصهی

دانشــجویی و آکادمیســینها بــر ایــن مهــم اشــراف داشــته

آموزشــی بــر مبنــای چارهیابــی و برونرفــت جامعــه را دارا

ن انــدازه تــوان تحــول اوضــاع در مســیر رشــد
باشــند ،همــا 

هســتند؟ سیســتم مردســاالر در راســتای تــداوم و بقــای

امیــد و تــوان مبــارزه در میــان جوانــان را بــه ارمغــان

اقتــدار ضــد دمکراتیــک و زنســتیز خــود بــا ذهنیتــی

خواهــد آورد .جنبــش دانشــجویی در طــول ســالیان دراز بــا

واپســگرا ،سیاس ـتهای ســرکوب و ترعیــب را در نحــوهی

تجــارب مبارزاتــی حاصــل از قیــام جهــت پــوچ گردانیــدن

مدیریــت خــود بــه کار میبنــدد .آیــا چنیــن سیســتمی

سیاســتهای تحمیلــی ،پایههــای نظــام اقتدارگــرا را بــه

میتوانــد فضــای آکادمیــک تحــت حاکمیــت خــود را
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زن بــرده بــه مــرد مقتدر ،بــا تبلیغــات گســتردهای مهیا

آزاد جهــت برســاخت جامع ـهای آزاد بــاز بگــذارد؟ اقتــدار

ی کــه زن از
نمــوده اســت .جایــگاه و موقعیــت پیســکولوژیک 

موجــود بــا تحریــف و کاربســت آموزههــای اســامی بــر

بــدو ورود بــه دانشــگاه تــا خــروج از آن کســب مینمایــد؛

محــور جنســیتگرایی کــه انــکار و امحــای هویتــی زن و

متشــنج و لبریــز از عــدم امنیــت درونــی ناشــی از تــاش

پــس زدن مرحلــه بــه مرحلـهی او تــا ســطح ابژگــی ،حقیــر

جهــت کســب خــرده بهایــی از ارزش و جایــگاه معنــوی از

و پســت بــه کار میبنــدد ،آیــا تــوان ســازماندهی یــک

ســویی و اســتقالل مــادی از ســوی دیگــر اســت .چــرا کــه

فضــای آموزشــی آکادمیــک زنــان در راســتای تعالــی زن به

نظــام خفقــانآور مردســاالر حــوزه و مســیر دیگــری بــرای

شــخصیتی بــا اراده و آگاه کــه تــوان مدیریت خــود و جامعه

حیــات آزادانــه و یکســان بــرای او باقــی نگذاشــت ه اســت.

را بیابــد ،میســر خواهــد ســاخت؟

فشــار روانــی تحمیــل شــدهی خانــواده ،جامعــه و دولــت

طبیعتــاً نظــام اندیشــگی سیســتمهای نادموکراتیــک،

بــا تمــام ســازوکارش ،زنــان جــوان از ســطح ویرانگــر و

تحمیــل و ترویــج آنچــه میخواهنــد بــر آنانکــه مجبــور

ســرکوبگر باالیــی برخــوردار اســت .ایــن واقعیــت در هیــچ

بــه انتخــاب آنچــه نمیخواهنــد ،شــکل گرفتــه اســت.

یــک از خانوادههــای فئــودال و خانوادههایــی بــا فرهنــگ

محــدود کــردن عرصههــای کار و فعالیــت جوانــان و زنــان

خــرده بورژوایــی تفــاوت چندانــی نــدارد .زنــان جــوان

در جامعـ ه نیــز بخشــی از مســألهی مــورد بحــث میباشــد.

بــرای اثبــات ،بیــان و گســترش افقهــای افــکار خــود،

زنــان بــرای رهایــی از حصــار خصوصــی مردمحــور خانــواده

گاهــی یــک تنــه بــا مســایل و آســیبهای بســیار جــدی

و پــا نهــادن بــه حــوزهی عمومــی کــه البتــه آن هــم از او

و خطرناکــی درمیافتــد .افــت و خیزهــای زیــادی را تجربــه

ســتانده شــده و ســالیان ســال ،زنــان مبــارزهای بیامــان

میکنــد ،بــا رد کامــل آنارشیســتی کــه او را در جامعــه

بــا اهــدای بدلهــای گرانبهایــی جهــت حضــوری موثــر و

مطرودتــر مینمایــد و زندگــی برایــش ماالمــال درد و

تحولســاز انجــام دادهانــد .ایــن مبــارزات مســیری پــر فــراز

چالشهایــی خواهــد شــد کــه قابــل گــذار نیســتند .گاهــی

و نشــیب را بــرای ایــن زنــان مبــارز بــه دنبــال داشــته و

نیــز بــا ناگذیــری بــه قبــول شــرایط تحمیلــی کــه آن هــم

خواهــد داشــت .آســیبهای اجتماعــی ناشــی از سیاســی

او را غــرق در مســایل و مشــکالتی فرســاینده نمــوده و زیــر

نبــودن عواطــف کــه منجــر بــه عــدم اعتمادبنفــس کافــی

بــار همیــن مســایل ،او را بــه ســیاه چالـهی مرگــی تدریجی

در برابــر مــرد  -اگرچــه بــه ظاهــر غیــر آن وانمــود شــود -

لو
میکشــاند .البتــه زنــان بزرگــواری را کــه بــا تحلیــ 

نبــود معیــار رد و قبولــی که سیســتم دفــاع ذاتــی را ضعیف

ی شــرایط موجــود و ورود بــه دانشــگاه کــه بــا رجــوع
واکاو 

میســازد ،عــدم شــناخت کافــی از سیســتم اقتــدار و مــوارد

بــه حافظهی تاریخــی و ناخــودآگاه خود ،بعنــوان آفریننده و

گوناگونــی کــه از بحــران هویــت ناشــی از نهــاد خانــوادهی

ســامان دهنــدهی زندگــی ،به بناگذاشــتن پایـهی زندگیای

نادموکراتیــک و بــدون آموزشــی کــه خــود نمــود پروتتیــپ

آگاهانــه و آزادانــه کــه خــود و همنوعــان خــود را رهایــی

سیســتم حاکم ـهی موجــود میباشــد ،از جملــه مصائــب

بخشــد را فرامــوش نماییــم.

پیـشروی مبــارزهی زنــان میباشــد .سیســتم اقتدارگرایــی

سیســتم اقتــدار اســام سیاســی بــا رویکــردی جنســیت

کــه ذهنیــت نهــاد خانــواده را نســبت بــه منافــع خــود فــرم

گــرا بــا علــم بــر وضعیــت اجتماعــی زنــان کــه برآمــده از

بخشــیده و زمینههــای اجتماعــی الزمــه را بــرای خدمــت

سیاس ـتهای خــود اوســت ،بــا تــرس از پتانســیل عظیــم
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لیبرالیــزه کــردن نقــش زن و بــه خدمــت گرفتــن ایــن

خــود را پشــت ایــن زنــان مــرد شــده پنهــان نمــوده و

انــرژی و پتانســیل بــه خدمــت مــرد اقتدارگــرا و سیســتم

وضعیــت کنونــی را غیــر چنــان سرنوشــتی غیــر قابــل گذار

حاکمــه ،سیاســتهای گســتردهای را بویــژه در حــوزهی

مینمایانــد.

آموزشــی پیــش میگیــرد .رژیــم دیکتاتــور ایــران بــا

بــا توجــه بــه اینکــه در جامعـهای اگــر مســایل مربــوط بــه

تبلیغــات و جــذب زنــان در دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی

زن ،چارهیابــی نگــردد و بــا آموزشهــای بنیادیــن ،ضــرورت

تــک جنســیتی ،مانــع از بــروز واقعیــت وجــودی و حقیقــت

اجتماعــی بــودن بــر مبنــای اخــاق – سیاســت و روحیـهی

اجتماعــی زن میشــود .آموزشهــای ایدئولوژیکــی زن

میهندوســتی و حــس مســئولیتپذیری نســبت بــه

جهــت آمادهســازی و وابســته نمــودن او بــه منافــع نظــام

ســرزمین مــادری را فــرا نگیــرد و بــا شــناخت واقعیــت زنان

حاکمــه ،بعنــوان کادر ایدئولوژیکــی کــه در راســتای بقــای

و اجتماعــی ،بــه قــدرت تحلیــل و شــناخت دشــمن دســت

نظــام فاشیســت ،تجاوزگــر و اشــغالگر بــا بــوق و ســرنا بــه

نیابــد ،دفــاع ذاتــی ضعیــف میگــردد .در نتیجــه چنیــن

راه انداختــه شــدهاند ،بایســتی از ســوی جنبــش زنــان در

جامعــهای راه بــر آســیبهای اجتماعــی گشــوده شــده و

ایــران واکاوی شــده و در راس برنامههــای مبارزاتــی مــا قــرار

در محاصــرهی بمبارانهــای تبلیغاتــی نظــام مردســاالر و

گیرنــد .تحمیــل ،مشروعیتبخشــی و آب و لعــاب دادن بــه

جنســیتگرایانه گرفتــار آمــده و نــه تنهــا قــادر بــه دفــاع

ایــن سیاسـتها تحــت عنــوان آمــوزش علمی و دانشــگاهی

از جامعــه نبــوده کــه قــادر بــه دفــاع از شــخص خــود نیــز

انجــام از طــرق مختلــف و بــا راهکارهــای مبنی بر سیاســت

نخواهــد بــود .هویــت ســرگردان و ضعیــف کــه دیگــر تــاب

بیواقتــداری کــه رژیــم سالهاســت بــه کار بســته ،بــا یــک

نیــاورده و هــر بــار بــه امیــد زندگ ـیای پربــار ،خــود را در

بررســی کوتــاه و ســطحی هــم قابــل درک اســت .در تمامی

آغــوش اقتــداری دیگــر رهــا میســازد ،در نهایــت یــا بــه

دروس دانشــگاهی ،آموزشــی مبنــی بــر عمــق نقــش زن در

ملــک کامــل بخشــی از بدن ـهی اقتــدار مبــدل میشــود و

تاریــخ و جامع ـهی انســانی جهــت احیــای اعتمادبنفــس و

عمــری را بــه صــورت بــرده علیــه جامعــه و همجنســان

ارتقــای ســطح خودشناســی و جامعهشناســی بخــش

خــود بــه همــکاری پرداختــه و بــه دور از وجــدان انســانی

نادیــده و انــکار شــدهی ایــن سیاسـتهای رژیــم میباشــند.

و اخالقــی کــه مبنــای اساســی واقعیــت وجــودی زن

خصوصیــات و عواطــف زنــان کــه از ســوی نظــام طــی

میباشــد ،بــه ســر میبــرد .یــا بــرای رهایــی بــا حــاالت

پروس ـههای درازمــدت و وســیع بــه صــورت عمــدی ،غیــر

روحــی انتحارگرایانــ ه دســت بــه خودکشــی خواهــد زد.

سیاســی گشــته بــا پــرورش در خانــواده ،جامعـهای دینگرا

شــمار زیــادی از زنــان نیــز کــه بــا رد کامــل نظــام حاکمــه

 -جنســیت گــرا هرچــه بیشــتر ژرفــا میبخشــد .رژیــم در

و بــا خیــز بــه ســوی گســترش افقهــای آزاد ،راه انقــاب در

صــدد اســت تــا بــا تــاش جهــت ایجــاد کادر پراکتیســین

پیــش گرفتــه و بــه دور از اقتدار سیســتمهای جنســیتگرا،

ایــده برنامههــای مــورد نظــر خــود در میــان زنــان چنانچــه

خــود را بــه کوهســتانهای آزاد میرســانند .زنــان ســالیان

رهبــر آپــو میگویــد« :نظــام مــرد ســاالر ،زن را بــه گـ ِ
ـرگ

درازی از تاریــخ را برای بناگذاشــتن جامعـهای آزاد و اخالقی

زن ،مبــدل میکنــد» .بــا تحمیــل معیارهــای رفتــاری

در کوهســتانها زیســته و کوهســتان همچــون آغــوش

ALTIRNATIV

خــود را در راســتای ســازماندهی ارتــش زنــان علیــه زنــان،

در مقابلــه بــا همجنســان او قــرار داده و چهــرهی پلیــد

25 OFFICIALMAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

زن در مبــارزه علیــه حاکمیــت مردســاالر ،تمامــی تالش

مردســاالرانه در ایــن سیســتمهای آموزشــی ،زن را

مــادر ،مکانــی اصیــل و حامــی بزرگــی بــرای مبــارزات
او بــوده اســت .زندگــی در طبیعــت بــا وجــود دشــواریهای

مینمایــد ،مبــارزات خــود را بــا دیگــر زنــان ایران همبســته

فیزیکــی ،اثبــات وجــودی زن و ارادهی او و سرچشــمهی

و توســعه میدهنــد .ایــن در حالیســت کــه بیشــتر زنانــی

جوشــان اندیشــه و فلســفهی حیــات بــرای زن در مقابلــه

کــه شــانس و یــا بدشانســی ورود بــه نظــام دانشــگاههای

بــا محصــور مانــدن تحــت حاکمیــت سیســتم مردســاالر

رژیــم را نیافتهانــد ،یــا تحصیــات خــود را ناتمــام گذاشــته

اســت .اکنــون زنــان کــورد بــا مبــارز در کوهســتانها بــه

و یــا پــس از اتمــام ایــن مســیر ،هیــچ شانســی بــرای کار

آفرینــش انقالبــی نویــن در تاریــخ اجتماعــی بشــریت همت

و فعالیــت مدنــی یــا سیاســی ،حتــی زندگــی انســانی

گماشــتهاند .ترجیحــی آزادانــه کــه دوبــاره زیســتن زن

و بــدور از ســرکوب ،خشــونت و تحقیــر را نیافتهانــد ،بــه

را بــا کمتریــن امکانــات زندگــی ،امــا بــا واالتریــن ارزش

دامــان کوهســتانهای آزاد و مــکان خداونــدان زن ،روی

و معیارهــای انســانی – اخالقــیای کــه زن را نــه بعنــوان

میآورنــد .ادیــان ،فلســفه و علومــی را کــه خــود منکــر

ابــژهای جنســی ،بلکــه بــه عنــوان هســتندهی بنیادیــن

واقعیــت وجــودی زن هســتند را مــورد کنــکاش قــرار داده

حیــات تعریــف مینمایــد .زنانــی کــه در جامعــه بــه دنبــال

و بــه آغــوش مــادر زندگانــی نخســت خــود جهــت حیاتــی

گوشــهی کوچکــی بــرای ابــراز وجــود و هســتی خــود

برابــر – آزاد – و عــادل پنــاه میبرنــد .آموزههــای رهبــر آپــو

بودنــد ،کوهســتانهای کوردســتان گســتردهترین فضــا را

کــه بنیــان ایدئولــوژی رهایی زنــان در جهــان را در بــر دارد،

بــرای مشــارکت آنــان در جــای جــای حیاتــی دموکراتیــک

در ایــن مبــارزات چــون روشــنایی و فروغــی حقیقــی عمــل

– اخالقــی – سیاســی فراهــم میســازد .زندگــی ای کــه

مینمایــد.

بــرای زن ،نظیــر آن را در جایــی دگــر از جهــان نمــی تــوان

در سیســتم حاکمیــت دینگــرا ،دانشــگاههای تــک

مشــاهده نمــود.

جنســیتی بــا رویکردهای تضعیــف و ســازماندهی زنان علیه

زنــان در کوهســتانهای آزاد کوردســتان ،دیگــر نــه بعنــوان

زنــان انجــام میگیــرد و در کوهســتانهای آزاد کوردســتان،

ملــک اقتــدار و یــا بخشــی از آن ،بلکــه از آن خــود و بــرای

آکادمیهــای خودویــژهی زنــان بــه ماننــد آکادمــی شــهید

جامعـهی خــود ،ســرفرازانه و بــه دور از اســترسهای درونــی

شــیرین علمهولــی ،جامعـهی طبیعــی و مادرمحــور ،تاریــخ

– اجتماعــی در بحرانیتریــن وضعیت اجتماعــی – اقتصادی

مبارزاتــی زنــان در جهــان و خاورمیانــه ،تاریــخ کوردســتان،

– سیاســی – فرهنگــی بــر ضــد هــر آنچــه و هــر آنکــه رنــج

علــم ژنئولــوژی بــه عنــوان علــم زن ،رها نمــودن اجتمــاع از

زن را در جامعـهی انســانی مــورد انــکار قــرار گرفته ،اســتوار

جنســیتگرایی ،رهبریــت بــه عنوان نهــاد و الگــوی مبارزات

و راســخ مبــارزه میکنــد .زنــان بــا سرشــت مقاومتــی کــه

ایدئولوژیکــی جامعــه بــر مبنــای آزادی زن ،و دههــا دروســی

از گوهــر وجــودیاش سرچشــمه میگیــرد ،بهــای گــران
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آشــکارتر و بیپرواتــر بــه سراســر بافــت جامعــه انژکتــه

کــه تمامـاً نیاز راســتین انســانی و در راســتای خودشناســی

بهــای آن را نیــز روزانــه میپــردازد .زنــان سیســتم آموزشــی

و جامعهشناســی بــوده بــا شــیوهی گفــت و شــنود مــورد

خودویژه(مســتقل) خــود ،جهــت تجدیــد نیــروی تاریخی از

تحلیــل و بررســی فــرا گرفتــه میشــوند .تــا زمانــی کــه

دســت رفتـهی خــود را بنــا گذاشــته .در کنــار ایــن زنــان بــا

زن اراده و خودبــودن ،خودمدیریتــی ،ابتــکار عمــل ،نیــروی

ســازماندهی خودویــژه در برابــر نظــام مردســاالری کــه روز

تحلیــل و تفســیر را در خــود نهادینــه نســازد ،معیارهــای

بــه روز قوانیــن و رویکردهــای زنســتیزانهی خــود را هر چه

تحمیلــی را کــه جامعــهی جنســیتگرا بــر اســاس آن
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اجتماعــی – سیاســی و فرهنگــی الزمــه را اتخــاذ ننمایــد،

تــوان پیشــاهنگی در تحــوالت اجتماعــی – سیاســی جهــت

نمیتوانــد ســازماندهی خودویــژهی خــود علیــه ذهنیــت

دموکراتیــزه کــردن دیــن ،علــم و فلســفه ،همچنیــن نهــاد

نظــام مردســاالر کــه قدمتــی هــزاران ســاله را داراســت،

خانــواده و جامع ـهی جنســیتگرای شــرقی بــا قالبهــای

مبــارزه نمایــد .دیــدگاه علــم پوزیتیویســتی که سیســتم به

ذهنیتــی و دگماهــای دینــی ،همچنیــن غربگــرای کــه بــا

دنبــال ترویــج آن بــوده ،دینگرائــی افراطــی کــه زن را بــه

لیبرالیــزه کــردن شــیوههای حیــات ،تفــاوت چندانــی در

قعــر نابــودی میکشــاند ،فلســفهای کــه زندگــی را میدانــی

زمین ـهی رویکردهــای ابــژه انگارانــه نســبت بــه زن نــدارد،

بــرای تاختــن مــرد اندیشــمند مینامــد ،تکنیکــی کــه

بــه مبــارزه میپــردازد .هــدف اساســی آکادمیهــای

عرص ـهای بــرای کار و فعالیــت زن باقــی نمیگــذارد و بــه

خودویــژهی زنــان در جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد،

طــور کلــی تمامــی علومــی کــه منفک از هــم و بــدون نقطه

چنانچــه از پراکتیــک چندیــن ســالهی آن پیداســت؛ ایجــاد

التقاطــی کــه منجــر بــه چارهیابــی مســایل اجتماعی باشــد

کادرهایــی پیشــگام جهــت توســعه و گســترش خــط

در آکادمیهــای شــکل گرفتــه بــر مبنــای اندیشــههای

ســوم در منطقــه و جهــان میباشــد .خطــی ایدئولوژیــک

رهبــر آپــو ،متحــول میگردنــد .جامعهشناســی آزادی

– سیاســی کــه اســتراتژی آن دموکراتیــزه کــردن و پــوچ

بــا علــم زن(ژنئولــوژی) در راســتای برســاخت جامعــهی

گردانیــدن سیاس ـتهای انکارجویانــه و اشــغالگرانهی رنــج

اخالقــی – سیاســی کــه فــرد آزاد – جامعـهی آزاد مبنــا قرار

و ســرزمین مــادری اســت .پیونــد عمیــق زن بــا طبیعــت

داده میشــود .زن در تمامــی عرصههایــی کــه از آن دور

و زندگــی ،رهایــی از بنــد بردگــی اقتــداری هــزاران ســاله

گذاشــته شــده و یــا در ایــن عرصههــا بــه خدمــت سیســتم

و ســازماندهی انــرژی ،ارزشهــا و معیارهــای زن ،میباشــد.

حاکمـهی اقتــدار کــه ایدئولــوژی بردگــی و عبــد بــودن را بر

اخــاق و زیباییشناســی ایــن ســازماندهی خودویــژه ،خــود

زنــان تحمیــل نمــوده ،از جمله؛ فرهنــگ – سیاســت – دفاع

مســیر انقالبــی ذهنیتــی را خواهــد گشــود و آن را بســط

– اقتصــاد و غیــره حضــوری فعــال خواهــد داشــت .زنــان

و توســعه خواهــد داد .مشــارکت زنــان در صفــوف جنبــش

بــه عنــوان کادرهــای نظــام مدرنیتـهی دمکراتیــک ،زندگی

آزادی زنــان ،معنــای علــم زندگــی و علــم زن را در ایــن

تهــی گشــته از معنــا و معنویــات ،کــه توســط سیســتم

آکادمیهــا ،بویــژه آکادمــی شــهید شــیرین علمهولــی کــه

مردســاالر رقــم خــورده را بــه زندگــی معنامنــد و جامعـهی

ســمبل مقاومــت و مبــارزه در برابــر اســارت و بردگــی زنــان

آزاد و دمکراتیــک مبــدل خواهــد نمــود.

میباشــد ،را بــه خوبــی آشــکار میســازد.

زنــان کــورد در جنبــش آزادیخواهــی نظــام آموزشــی نویــن
بــا تکیــه بــر تحقیقــات و تفســیرهای رهبــر آپــو جهــت رها
ســاختن علــم از چنگال نظام اقتدارگرای مردســاالر ،توســط
زنــان کــورد دسـتآوردهای شــایانی کســب نمودهانــد .ایــن
ـم آزاد ،رنــج زن را ارج نهاده به تحلیــل آن نموده و دیدگاه
علـ ِ

جنســیتگرای جامعــه را با پیشــبرد نظــام خودویــژهی زنان
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شــکل گرفتــه ،پشــت ســرنگذارد ،ایســتاری محکــم و

در تمامــی حــوزه هــای زندگــی ،دگرگــون و بیتاثیــر

رس
تت
قعی
وا
از
دد
خو
عی
فا
آندوک سنه
در ابتــدا بایــد اذعــان نمــود کــه طبــق روال معمــول بــه عنــوان مثــال وجــود تابلوهائــی بــر ســر در هــر

قصــد نداریــم بــه اهمیــت زبــان مــادری و یــا دور کوچــه و خیابــان و یــا تنهــا بــا گفتــن الزم اســت

و دراز بــه تعریــف زبــان و چرایــی اینکــه هــر انســان زبــان مــادری خــود را پــاس بداریــم و گفتارهایــی

حــق دارد کــه بــه زبــان مــادری خــود حــرف بزنــد از ایــن دســت ،خدمــت مثبتــی بــه پیشــبرد زبــان و

بپردازیــم .در غیــر اینصــورت هــدف گفتــار ما بــه تکرار درهــم شکســتن اشــغالگری نکــرده و اتوآسمیالســیون
مــوارد بیــان شــده ســوق خــورده و بــه ورطـهی گفتــار را متوقــف نخواهــد نمــود .پــس بایســتی چنیــن درک

کلیشـهای گرفتــار خواهــد گشــت .ایــن در حالیســت نمــود کــه« :زبــان مــادری پدیــدهای نیســت کــه بــه

کــه در عصــر کنونــی ،زبــان همچــون ســاحی نابودگر ،مثابـهی حقــی از جانــب یــک شــخص یــا یــک نهــاد،
در سیاســتهای جنگــی از ســوی حاکمیتهــای بــه مــا اعطــا شــود ،بلکــه در واقــع زبــان مــادری بخش

نادمکراتیــک بــر علیــه جامعــه و بــا هــدف تحکــم و غیــر قابــل انــکار و چشمپوشــی موجودیــت و حیــات
ســلطه بــر آن بــه کار بســته میشــود.

مــا میباشــد» .در غیــر اینصــورت؛ غیرفعــال بــودن مــا

بدینترتیــب در چگونگــی شــیوه و نــوع دیــدگاه مــا در ایــن زمینــه ســبب خواهــد شــد کــه یــک شــخص
در مواجــه بــا زبــان بــه شــفافیت تمــام خواهــد رســید .وابســته بــه رژیــم اشــغالگر و فاشیســت ایــران ،بیهیچ

PJAK
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زدن بــا آن را ایجــاد نمایــد .ایــن وضعیــت مشــابه ایــن بــه کشــتار انســانها خــود پرداختــه ،مغــز انســانها را

اســت کــه بــه خلقهــا و زبانهایشــان بــه مثابــهی شستوشــو داده ،بــرای اجــرای اهــداف و برنامههــای

یــک بــرده یــا حیــوان نگریســته شــده و کمنــد ایــن آنهــا ابــزار و تســلیحات ایجــاد مینمائیــم تــا بهتــر
بــرده یــا حیــوان را نیــز بــه دســت اشــغالگر و یــا مالک بتوانــد مــا را نابــود نمــوده و حتــی بــه فرماندههــای

آن ســپرده باشــند .بــه دیگــر ســخن ملت اســتعمارزده بزرگــی مبــدل میشــویم کــه بــه قــول آنهــا

از منظــر رژیــم اســتعمارگر بــا حیوانی در دســت مالک تروریسـتها و در واقــع مبــارزان خــود را از پیـشروی
آن و یــا بــرده هیــچ فرقــی نــدارد.

نظــام حاکــم اشــغالگر برداریــم .و بــا لحنــی خائنانــه و

تــا کــی چشــم خــود را در مقابــل چنیــن اقداماتــی صدایــی بلنــد شــعار درود بــر اتحــاد دولــت فاشیســت

بســته؟ خــود را بــه ناشــنوایی زده ،ســکوت کــرده و ایــران ســر میدهــد کــه «خــاک مــا! یکپارچــه اســت

مغــز خــود را تحــت تســلیمیت اشــغالگران درآوریــم؟ هیچکــس نمیتوانــد خــاک مــا را تجزیــه نمایــد» .بــا

رهبــر آپــو در مانیفیســت خــود بــه بیــان مبحثــی از اینهمــه الزم اســت ایــن واقعیــت را کــه نمیخواهیــم

ایــن قــرار میپــردازد؛ « مــا در آغــاز تــاش نمودیــم تــا قبــول نماییــم ،هضــم نمــوده و چگونــه قلــب و مغــز

بــه اثبــات وجــود خلــق کــورد بپردازیــم « ایــن ســخن مــا را تکــه پارچــه مینمایــد و بیچارگــی و عجــز مــا را
بماننــد شمشــیری بــر دل مــا فــرود میآیــد .چقــدر نشــان میدهــد را از نزدیــک ببینیــم .اگــر کــورد بــودن
عجیــب و دردآور اســت اگــر بخواهــی بــه اثبــات وجــود مهــم نیســت؟ پــس چــرا فــارس بــودن ،تــرک بــودن

چیــزی بپــردازی کــه موجودیتــی زنــده و پویــا دارد؟ .و عــرب بــودن تــا ایــن انــدازه حیاتــی و حائــز اهمیــت

اگــر موجودیــت ملتــی مــورد انــکار قــرار دارد ،چگونــه اســت؟ تــا کــی مــا درون ایــن بازیها ،بــازی داده شــده

ـم؟ چــرا زمانیکــه بحــث از کــورد بودن
میتــوان گفــت کــه میخواهــم بــه زبــان مــادریام و فریــب بخوریـ 

صحبــت کنــم .در کشــوری کــه تمامــی متعلقات مــا از بــه میــان میآیــد ،بــرادری مســلمانها و امت اســامی

مــا گرفتــه شــده باشــد ،چگونــه میتوانیــم ادعــا کنیــم در برابــر مــا قــرار میگیــرد؟ چــرا مســلمان بــودن و

کــه مــا وجــود داریــم؟ .ایــن موجودیــت از چگونــه دیــن مــا از ملیــت و کــورد بودنمــان مهمتــر محســوب
محتوایــی برخــوردار میباشــد؟ حــال اینکــه اگــر میگــردد؟ بــرای رو کــردن ایــن حیلــه و بــازی بــزرگ

بصورتــی ژرف و وســیع و از نزدیــک به مســئله بنگریم ،بایســتی حتمــا بــه دشــمنان خــود بپیوندیــم؟ آیــا از
خواهیــم دیــد کــه نفس بــه نفس دشــمن را بــه اعماق خــود ایــن ســوال را پرســیدهایم کــه ایــن دولتهــای

وجــود خود کشــیده ،درونی ســاخته و بــا آن دم و بازدم اشــغالگر و فاشیســت اصال قابلیــت و ارزش ایــن را دارند
مــی نماییــم .پــس واقعیــت بدینصــورت اســت کــه ما کــه در جایــگاه تفســیر و بحــث دربــارهی حــق حــرف
بــرای رژیــم نظــام اشــغالگر ،خونخــوار و قاتــل ،تحــت زدن بــا زبــان مــادری قــرار گیرنــد؟ .آیــا اینــان همــان

عنــوان دیــن میجنگیــم ،تحــت نــام دفــاع از کشــور کســانی نیســتند کــه در طــول شــبانهروز دم از خــدا
ســاختگی آنهــا ســربازی نمــوده وتحــت توصیههــای میزننــد ،و مگــر نــه اینکــه خــدا همانیســت کــه
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شــائب ه و شــرمی بــه بحــث دربــارهی زبــان مــادری یــک انســان خــوب باشــید معلــم ،دکتــر و مهندس

تمامــی انســانها را بــا زبانــی مختــص بــه آنهــا واقــع در برگیرنــدهی هویــت اجتماعــی آن جامعــه

آفریــده اســت؟ در کــدام آیــه از آیــات قــرآن آمــده کــه میباشــد .عجیــب و در عیــن حــال قابــل تامــل اســت

زبانــی بــر زبانــی دیگــر برتــر یــا مقدستــر اســت؟ اگــر کــه اشــغالگران در سراســر کوردســتانهمه یــک شــعار

اینچنیــن نیســت پــس گفتــن ایــن کــه «مــا از رژیــم حکومتــی دارنــد کــه بیانگــر ذهنیــت آنهاســت« :یک

اشــغالگر ایــران میخواهیــم حــق زبــان مــادری را به ما ملــت ،یــک زبــان ،یــک پرچــم» .پــس وقتــی کــه بــا
بدهــد» چــه معنــا و مفهومــی میتوانــد داشــته باشــد؟ ایــن ُگــرز گــران کــه بیانگــر واقعیتــی تلخ اســت ،مــا را
مســئلهی اساســی دیگــری که بــا زبــان مــادری ارتباط ســرکوب میکننــد ،چگونــه میتوانیــم از موجودیــت

تنگاتنگــی دارد ،مســئلهی خودمدیریتــی میباشــد .خــود بحــث بــه میــان آوریــم؟ مــا بــه هیــچ وجــه بــا

همانطــور کــه خودمدیریتــی بــرای یــک شــخص یــک هیــچ خلــق و زبانــی ضدیتی نداشــته و مــورد صحیح و
ی و در شــیوهی زندگــی او نقشــی اخالقــی هــم همیــن اســت .همچنیــن برخــاف ادعای
مســئلهی حیاتــ 

تعیینکننــده را دارا میباشــد ،بــرای یــک جامعــه و اشــغالگران ،هیــچ ملتی هموژن(یکدســت  -تــک رنگ)

یــا یــک خلــق نیــز از هــر چیــز دیگــر بــا اهمیتتــر نیســت و نخواهد شــد .در تمامــی دوران گــذار تاریخی،

مــی باشــد .خودمدیریتــی معیــار ،مبــدأ ،اصــل ،پایــه و تــا بــه امــروز هــدف اساســی خلقهــا همیشــه حیاتــی
اســاس ،یــا هــر عنــوان دیگــری کــه بــر آن بگذاریــم برابــر ،مســالمت آمیــز و کومینــال بــوده کــه بــا تمامی

فرقــی نداشــته و بنیــاد اساســی موجودیــت یــک خلق زیرســاخت و روســاخت خویــش غنــای فرهنگــی
را در بــر میگیــرد .اگــر یــک خلــق یــا ملــت نتوانــد معظمــی را بنــا نهــاده اســت .صنعــت ،کشــاورزی،

بــه ادارهی امــور خــود بپــردازد ،آن ملــت نمیتوانــد از معمــاری ،هنــر ،ادبیــات و زبــان بــا همیــن همراهــی و
موجودیــت خــود نیز بحث نمایــد .زمانیکــه موجودیتی کومینــال بــودن پیشــرفت نمــود و غنــا یافــت .در واقع

در میــان نباشــد نمیتــوان از حقــوق و یــا مختصــات فکــر همــوژن نمــود فاشــیزم اســت .و فاشــیزم نیــز

دیگــر حرفــی بــه میــان آورد .خودمدیریتــی چیســت؟ بــه صــورت مســتقیم بیانگــر انــکار و امحــا میباشــد.

نمــود ســاختارین زیرســاخت و روســاختی که شــخص ،از همیــنرو نیــز تــا زمانیکــه خلــق کــورد و دیگــر
جامعــه ،خلــق و ملتــی را به سرشــت گوهرین و طبیعی خلقهــا چــه کوردســتان و چــه در هــر کجــای جهــان
شــخص ،جامعــه ،خلــق و ملــت مبــدل میســازد را بــه ســطحی از توانمنــدی خودمدیریتــی دســت نیابند،

میتــوان خودمدیریتــی نــام نهــاد .یعنــی بــا تکیــه محکــوم بــه قــرار گرفتــن در چرخـهی آسمیالســیون

بــر ارادهی خــود و آزادانــه بــه ادام ـهی زندگــی خــود و نابــودی بــوده و وضعیــت موجــود کنونــی خلقهــا

پایبنــد بــودن .بــه عبارتــی بهتــر و از منظــری وســیعتر بیــش از هــر زمانــی بــه طــور شــفاف و قابــل مشــاهده
میتــوان گفــت؛ هویــت و شناسـهی فرهنــگ شــخص ،پی ـشروی مــا قــرار دارد .بــا توجــه بــه ایــن مباحــث

جامعــه ،خلــق و ملتهــا را در بــر میگیــرد .همانگونــه بایــد گفــت :خودمدیریتــی بــرای خلــق کــورد الزامیتی
کــه قبــا نیــز بحــث آن رفــت ،انســان موجــودی فــوری داشــته و ایــن الــزام نیــز خوددفاعی یعنــی دفاع

اجتماعــی اســت و بــدون اجتمــاع هیــچ معنایــی ذاتــی را بــر مــا فــرض مینمایــد .وقتــی بحــث از دفــاع

نمیتوانــد داشــته باشــد ،فرهنــگ هــر جامعــه نیــز در ذاتــی بــه میــان میآیــد ،منظــور صرفــأ دفاع مســلحانه
PJAK
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مبــارزه بــا اشــغالگری و تجــاوز نظــام بــر روی جامعــه را ملــت کــورد تنهــا در گفتــار و بــه صــورت جســمانی

در در بــر میگیــرد .اگــر سیســتم مدیریــت خلقــی معنــا یافتــه و در محتــوا نیــز گاهــی اوقــات به ســرعت
و ذاتــی مــا بــا ابعــاد اقتصــادی ،آموزشــی ،بهداشــتی ،و گاهــی آهســته آهســته انتگــرهی سیســتم اشــغالگر

حقوقــی ،دیپلماســی ،اخالقــی و غیــره شــکل نگرفتــه شــده و بعــد از مدتــی ارزشــهای روحــی و معنــوی کــه
باشــد ،خلــق مجبــور بــه نظــارت و حاکمیــت سیســتم در بــر گیرنــدهی معنــای انســان اســت ،بــه تمامــی بی
اشــغالگر میگــردد .وقــی کــه از سیســتم خودمدیریتی ارزش و فاقــد معنــا میگــردد.

بحــث مینماییــم ،نبایــد ســاختمان ،اداره و بروکراســی امــروزه ســاختار و سیســتم خــود مدیریتــی کــه کــودار

دولتــی بــه ذهــن مــا خطــور کنــد .بلکــه هر کســی در (( KODARبــه عنــوان چتــری از قابلیــت جــای دادن

خانــه ،کوچــه ،روســتا و شــهر خــود بــه راحتــی مــی بــه تمامــی تشــکالت اجتماعی ایــران برخوردار اســت،
توانــد ایــن سیســتم را پیــاده نمایــد .یعنــی هــر ملــت تمامــی اشــکاالت و مســائلی کــه بــه صــورت بافتــی
و جامع ـهای از ایــن طریــق میتوانــد سیســتم دولــت متشــکل از گرهکورهــای سرچشــمه و باعــث و بانــی

اشــغالگر را بیمعنــا و بیتاثیــر ســاخته و در این صورت تمــام مشــکالت اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و غیره
سیســتم اشــغالگر چــارهای جــز دمکراتیکــزه شــدن شــده را چارهیابی نمــوده و همچون آلترناتیوی اساســی

نداشــته و بــه وضعیتــی در خواهــد افتــاد کــه قبــول جهــت چنیــن نظــام پوســیدهای عمــل مینمایــد.

نمایــد ،دولــت بــدون جامعــه هیــچ معنایــی نخواهــد یعنــی مــا بــه جــرات میتوانیــم بیــان نماییــم کــه

داشــت .نظــام حاکمیــت در شــرایط موجــود و موقعیت پیشــبرد ســاختار کــودار اجراســازی خودمدیریتــی

ســلطهگری کــه بــر جامعــه تحمیــل نمــوده ،بدنبــال تمامــی جوامــع درون جغرافیــای ایــران را بــه همــراه
هیچگونــه تغییــر و تحولــی ،جــز در راه منافــع خــود خواهــد آورد .مبارزهایــی کــه در کوردســتان بــراه بــرده

نمیباشــد .تغییــر و تحــوالت اساســی وظیفــهی خــود میشــود ،از همــان آغــاز ســازماندهیها و فعالیتهــای

جامعــه میباشــد .الزم اســت مــا بــا نشــانهها و مــوارد خــود دارای هویتــی چنــد ملیتــی بــا فرهنگهــای

درســت و حقیقــی بــا مســئلهی زبــان برخــورد نماییم ،مختلــف بــوده و تــاش نمــوده تمامــی تفاوتمنــدی
اگــر دفــاع از زبــان مــادری و طلــب بــه کار بســتن آن و غنــای فرهنگــی خلقهــا را بــدون قائــل شــدن هیــچ
در میــان باشــد ،بایســتی مســتندات و مــواردی کــه تفکیک و تبعیضی همزیســتی و یکســانی را مبنای کار
ی اســت کــه خلــق
ایــن موضــوع را بــه معضــل و مســئله مبــدل نمــوده خــود قــرار میدهــد .ایــن مســئلها 

را مدنظــر قــرار داده و بــه چارهیابــی آن بیاندیشــیم .کــورد دههــا ســال بــا آن دســت و پنجــه نــرم کــرده و

در واقــع پایــه و درونمایـهی مســئله گشــتن ایــن حق علیرغــم اینکــه جمعیتــی بالــغ بــر  50میلیــون نفــر

طبیعــی جامعــه از عــدم وجــود سیســتم خودمدیریتی را دارا میباشــد ،هنــوز هــم نظــام حاکــم مصرانــه
جامعــه ،همچنیــن در تقابــل بــا آن انــکار موجودیــت در صــدد انــکار موجودیتــش اســت .هنــوز در قــرن

جامعــه از ســوی نظــام و وجــود ســاختار و ذهنیتــی  21خلــق کــورد از یــک اســتاتوی سیاســی برخــوردار
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نیســت بلکــه بــه معنــای دفــاع از فرهنــگ ،زبــان کــه بــه گونـ های نظاممنــد جهــت نابــودی جامعــه

نمیباشــد .ایــن خلــق بــا پیشــاهنگی رهبــر آپــو بــه هــر کجــا کــه بخواهــد میرســد ،چــه بخواهــد

بــاز از نــو بــرای دســتیابی بــه گوهــر ذاتــی خــود میتوانــد یــاد بگیــرد .چگونگــی نحــوهی زندگــی او

یــا خویشــتن خویــش ،در مقابــل سیســتم اشــغالگر و بــه خــود او بســتگی دارد .یعنــی مهــم خــود انســان

آسمیالســیون مبــارزه و جنگــی بینظیــر مینمایــد .اســت ،دیگــر مهــم نیســت کــه بــا چــه زبانــی حــرف
البتــه ایــن واقعیتــی قابــل رویــت اســت کــه امــروزه میزنــد .اگــر مــا تمــام ایــن پارامتر(اســتاندارد) هــا را

جنبــش آزادیخواهــی نــه تنهــا در راه رهایــی خلــق قبــول نماییــم ،دیگــر چــه نیــازی بــه ایــن داریــم کــه

کــورد بلکــه بســیاری از مردمــان منطقــه کــه بــه درد و بــا زبــان اشــغالگر صحبــت نماییــم و چــرا با زبــان خود
آالمــی مشــابه دچــار هســتند ،بــدون قائل شــدن هیچ صحبــت نکنیــم؟ اگــر مــا بــر ایــن موضــوع اندیشــیده

تبعیضــی میــان خلــق ،اعتقــادات و افــکار دمکراتیــک و تاملــی بــر جزییــات آن نماییــم خواهیــم دیــد کــه

آنهــا را بــر عهــده گرفتــه اســت .ایــن بــدان معنــا هدفــی بــزرگ بــا برنامـ های مــدون و نظاممنــد ،بدنبال

نیســت کــه مســئله تنهــا ممنوعیــت تحمیــل شــده نابــودی و تصفیـهی خلقــی ( خلــق کــورد ) ،دســتبرد

بــر زبــان مادریســت ،امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــه تمامــی ثروتهــای مــادی و ارزشهــای معنــوی آن
زبــان یکــی از اساسـیترین فاکتورهــای آسمیالســیون بــر ســر کار اســت .مــا بــه مثابــه ی جوانــان کــورد باید
میباشــد .اگــر در جایــی زبانــی کــه بــا آن صحبــت متوجــه ایــن مســایل باشــیم و بــا دل و جــان مــرگ را
میشــود بــه زبــان آمــوزش ،زبــان اقتصــادی و دیگــر بــه آینــدهای جعلــی ترجیــح دهیــم .اگــر یــک تعریــف

عرصههــای اجتماعــی تبدیــل نشــود ،غیرممکــن صحیــح و حقیقــی از جــوان وجــود داشــته باشــد ،آنهم

اســت کــه زبــان مــورد بحــث بتوانــد بــه حیــات خــود ایــن اســت کــه در برابــر هرگونــه ناحقــی و بیعدالتــی

ادامــه دهــد .زیــرا آنچــه بــه تغییــر ،تحــول ،پیشــبرد و بــا گذشــت از جــان خــود مبــارزه کــرده و از جنگیــدن

توانمندســازی هــر چــه بیشــتر زبــان کمــک مینماید ،ابائــی نــدارد .بدیــن ترتیــب وظیفــه و مســیولیت

ســاختار خودمدیریتــی بــا تمامــی ابعــادش میباشــد .اخالقــی  -اساســی هــر یــک از مــا جوانــان اصــرار بــر
زبــان پدیــدهای زنــده بــوده و میتــوان گفــت تعریــف حیاتــی آزاد اســت .ایــن نــه تنهــا وظیف ـهی جوانــان

یــا خــود موجودیــت هــر جامعـهای اســت .بــرای اینکه کــورد ،بلکــه وظیف ـهی تمــام جوانــان اســت.
موجودیتــی بتوانــد بــه صورتــی مســتقل و عایــد خــود

بمانــد ،بــه جغرافیــا ،آب و هــوا ،فرهنــگ و هــر چیــزی
کــه در حیــات یافتــن آن نقــش داشــته ،نیــاز دارد تــا

درون آنهــا بــه بقــای خــود خدمــت نمایــد.

بــا تمــام ایــن تفاســیر پــس مشــکل و دغدغــهی

خلــق کــورد چیســت؟ «صرفــا بــه زبــان مــادری

خــود صحبــت نمایــد بــه چیــز دیگــری نیــاز نــدارد،
جهــان امــروز دیگــر ســاختاری کــروی یــا گلوبالیــزم

بــه خــود گرفتــه ،در چنیــن دنیایــی دســت هرکــس
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هیمن ا َر َموی
جمهــوری کردســتان در مهابــاد از خاطــرات مهــم جای

مقایســهی آن بــا مــدل خودمدیریتــی روژآوا خواهیــم

گرفتــه در اذهــان کردهاســت کــه بــه در ناخــودآگاه هر فرد

پرداخــت.

کــرد ســبب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و تعمیق ریشـههای

در تاریــخ کردهــا و کردســتان هــر بــار کــه مدیریتــی

تمایــل به خودمدیریتی گشــته اســت .جمهوری کردســتان

مردمــی شــکل گرفتــه ،میــل اجتماعــی کردها به یکســانی

در مهابــاد همچــون هــر رویــداد تاریخــی دیگــر دارای ابعــاد

و عدالــت و دادخواهــی در آن نمــود داشــته اســت .شــاید

متفاوتــی اســت کــه طبیعتــا از زوایــای مختلــف بررســی

حکومتهــای قدرمتمــداری کــه سرانشــان کــرد

گشــته ،تحلیــل شــده و نظــرات مختلفــی در مــورد آن

بودهانــد ،از ایــن قاعــده مســتثنی باشــند ،امــا نظــام مردمی

وجــود دارنــد .در کنــار تمامــی ایــن مســائل ،ایــن رویــداد

و خلقــی کــه در چندیــن نمونــه از «انقالب»هــای مردمــی

ردپایــی بــزرگ بــر ذهــن معاصــر کــردی بــر جای گذاشــته

در کردســتان شــاهد آن هســتیم ،دادههایــی کافــی جهــت

و یــادآور دورانــی اســت کــه رؤیــای بســیاری از اعضــای

ارزیابــی ایــن پدیــده را ارائــه میدهنــد .ایــن مســأله

جامعــهی کــرد محســوب میگــردد .در ایــن نوشــتار بــه

ناشــی از دو پارامتــر اســت :یکــی تمایــل ذاتــی جوامــع بــه

«خودمدیریتــی» در جمهــوری کردســتان و تأثیراتــش و

داشــتن اتوریتــه و مدیریتــی دموکراتیــک و مردمــی؛ دومــی

نیــز وجــود المنتهــای طبیعــی و اخالقــی در میــان
جامع ـهی کــردی و تأثیــر آن بــر مــدل مدیریت ـیای کــه

مدلهــای جهــان و خلقهــای مختلــف مصــداق داشــته و

برمیســازند.

دارد ،جهــت خلــق و جامعـهی کــردی نیــز مصــداق داشــته

جوامــع بــه ذاتــه دارای میــل زیســتنی طبیعــی و بــه

و دارد.

دور از تمایــات قدرتطلبانــه و آمرانــه هســتند .هــرگاه

جمهــوری کردســتان در مهابــاد نیــز از مصادیــق خواســت

جامعـهای توانســته باشــد بــا اســتفاده از نیروهای برآمــده از

زیســتن جامعــه بــا ارادهی ذاتــی خویــش بــوده و بــه ســبب

دینامیسـمهای طبیعــی خویــش مدلــی مدیریتــی و اداری

داشــتن بعــد و وجهــه ملــی و ارادهاش بــه برقــراری مدلــی

برســازد ،آن مــدل قطعــا دموکراتیــک بــوده و علیرغــم

متفــاوت از مــدل مــورد نظــر آن دوران در ایــران یعنــی

داشــتن نواقــص و کاســتیهایی ،عمومــا مدلــی عادالنــه

مــدل دولت-ملــت (و مشــخصا از نــوع رضاخانــی آن)

ـی
و قابلقبــول بــوده اســت .بــه میزانــی کــه مــدل مردمـ ِ

جایــگاه متفاوتــی در تاریــخ کردســتان بــه خــود اختصــاص

برســاخته شــده قــادر بــه مقاومــت در برابــر تمایــات
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تبدیــل گشــت .همانگونــه کــه ایــن امــر بــرای تمامــی

داد و بجاســت بگوییــم کــه مدلــی منحصــر بــه فــرد در کل

قدرتطلبانــه بــوده و بــه گرایشهــای آمرانــه و غیرمردمــی

ایــران نیــز بــود .در آن دوران قیامهــای متفاوتــی در ایــران

– کــه در هــر دورهای نمــودی متفــاوت دارنــد -اجــازهی

جریــان داشــتند .قیــام کلنــل محمــد تقیخــان پســیان در

ظهــور ندهــد ،بــر ریــل دموکراتیــک و مســاواتطلبانه بــه

خراســان ،قیــام میــرزا کوچــک خــان جنگلــی در شــمال

مســیر خویــش ادامــه داده و بــه میزانــی کــه بــه المنتهای

ایــران ،قیــام ترکمنهــا ،قیام شــیخ خزعــل در خوزســتان و

غیرمردمــی و حاکمیتطلبانــه اجــازه داده باشــد و یــا قــادر

احــواز و همچیــن قیــام -مدیریــت آذربایجــان در تبریــز نیز

بــه مقابلــه بــا آن نباشــد ،بــه ورطــهی مــدل مدیریتــی

تقریبــا در همــان دوران بــود .در واقــع حکومــت پادشــاهی

غیرمردمــی و نادموکراتیــک تبدیــل شــده اســت .سرنوشــت

در ایــران آخریــن نفسهــای خویــش را میکشــید و

اکثــر انقالبهــا بدیــن شــکل بــوده اســت .گاه نیــز حمــات

تمامــی ایــن قیامهــا تالشهایــی جهــت برقــراری مدلــی

و فشــارهای خارجــی مانــع از شــکل گرفتــن و توســعهی

مدیریتــی بودنــد کــه نیازهایــی را بــرآورده کنــد کــه نظــام

مدلهــای مردمــی مدیریــت گشــتهاند .مثــا «کمــون

شــاهی در کل و مــدل آخرشــان یعنــی قاجاریــان اجــازه

پاریــس» کــه مدلــی مردمــی بــود و میتوانســت بــه مــدل

بــه برطــرف شــدن آن نیازهــا نمیدادنــد .اگــر نظامــی

مدیریتــی دموکراتیکــی جهــت اروپــا و قطعــا جهــان تبدیل

کنفــدرال و غیرمتمرکــز و یــا حتــی نظامــی همهگیــر و

گــردد ،از همــان اوان شــکلگیری خویــش مــورد حمــات

مقتــدر از نظــر پارامترهــای دموکراتیــک و ملــی و دینــی

نیروهــای اطــراف خویــش قــرار گرفتــه و نهایتــا از میــان

در ایــران برقــرار میگشــت و اگــر سلســله پهلــوی شــصت

برداشــته شــد .شــاید در ایــن مقالــه جــای آن نباشــد که به

ســال دیگــر بــه نظــام شاهنشــاهی نفســی دوبــاره نمـیداد،

نقــش «حاکمیــت»« ،قــدرت» و «مــدل دولتــی» بپردازیــم،

بــدون شــک اکنــون ایــران و بــه تبــع آن خاورمیانــه و متأثر

امــا اشــاره بــه ایــن امــر جهــت روشــن شــدن موضــوع

از آن کل جهــان چهــرهی دیگــری میداشــت .پیداســت که

مهــم اســت کــه عــدم تــوان گــذار از مــدل دولتی-قدرتــی

ســردمداران جهانی و پیشــاهنگ توســعهی مــدل حاکمیتی

و ناتوانــی در برقــرار کــردن مدلــی دموکراتیــک و مردمــی

دولــت -ملــت (در آن دوران دولــت انگلیــس) نیــز حاضــر

و غیردولتــی بــه بــای ســر تمامــی خیزشهــای مردمــی

بــه برتابیــدن چنــان مدلــی نبودنــد .ولــی ســخن مــا در
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بــه فــرد بــوده و ایــن خصوصیــات برآمــده از ویژگیهــای
تاریخــی جامع ـهی کــردی میباشــند.

امــا بُعــدی کــه در ایــن مقــال در پــی بررســی آن در حــد
مقدمــه میباشــیم ،ســازماندهی داخلــی از ابعــاد متفــاوت

جمهــوری کردســتان در جغرافیایــی محــدود شــکل گرفت

میباشــد .ابعــاد ســازماندهیهای داخلــی و نوآوریهــا

و دورانــی کوتــاه دوام آورد ،امــا بــا برقــراری مدلــی مردمــی

و اقدامــات مــدرن و پیشــرویی کــه جمهــوری رقــم زد

و منعطــف و فرهنگــی توانســت مهــر خویــش را بــر تاریــخ

بســیاری بررســی شــدهاند .تصمیمگیریهــای جمعــی،

کردهــا بزنــد .ایــن جــواب همــان ســؤال اســت کــه آیــا

قرابــت خلقــی ،ســازماندهیهایی بــر اســاس مشــارکت

کردهــا بــاری دیگــر مدلــی از آن دســت را نیازمودنــد کــه

داوطلبانــه مردمــی ،مشــارکت زنــان در امــور سیاســی-

همــان تأثیــر را برجــای بگــذارد؟ یعنــی کــه نخیــر ،ایــن

اجتماعــی و ابعــاد متفــاوت دیگــر طــی زمانــی یــازده ماهــه

مــدل تــا مدتهــا دیگــر در کردســتان آزمــوده نشــد! مــدل

در ســطحی تحســینبرانگیز اســت .پیشــرفتهایی کــه بــر

«حکومــت اقلیــم کردســتان» در جنــوب کردســتان و عراق

زمینــه و بســتر آن روزی و طــی زمانــی اینچنیــن کوتــاه

بــا اینکــه در شــرایطی مناســبتر فرصــت وجــود یافــت،

صــورت گرفتنــد ،تنهــا میتوانــد بیانگــر عطــش خلــق

امــا چــون تحــت تأثیــر فاکتورهایــی گوناگــون نتوانســت

بــه آزادی ملــی و سیاســی باشــد و الغیــر .البتــه کــه از

بــه مدلــی مردمــی تبدیــل شــود ،امــروزه میبینیــم کــه

نظــر پارادایــم ،برنامهریــزی ،چشــمانداز سیاســی ،روابــط

نهتنهــا قــادر بــه برجایگــذاری همــان تأثیــرات نگشــت،

دیپلماتیــک ،خوانــش سیاســی و غیــره میتــوان انتقاداتــی

بلکــه تأثیــرات در جهــت عکــس تأثیــرات مــورد انتظــار

بــه عمــل آورده و بــه بررســی همهجانب ـهی آن پرداخــت،

بــر جــای نهــاده اســت .ایــن نیــز موضوعــی اســت کــه در

امــا بایســتی جنب ـهی مشــارکتی و مردمــی آن را نیــز بــه

مقایســه بــا مــدل جمهــوری کردســتان بصــورت جداگانــه

فراموشــی نســپرد .بررســی و نقــد منطقــی و عقالنــی و در

میتــوان بــدان پرداخــت .جمهــوری کردســتان از یــک

کل درسآمــوزی از آزمــون جمهــوری کردســتان ،میتوانــد

نظــر نیــز پــس از آزمونهایــی نظیــر «جمعیــت تعالــی

رویکــردی صحیــح بــه تاریــخ معاصــر کردهــا باشــد.

کــرد»« ،خویبــون» و «کومهلــه ژ-کاف» (مــدل پیشــین

کردهــا پــس از آزمــون جمهــوری کردســتان ،دوران جنــگ

خــود جمهــوری کردســتان) و بــا ارائ ـهی مدلــی عملــی و

و صلــح در جنــوب کردســتان و عــراق و دوران ناموفــق

موفقیتآمیــز پایــان دوران «شــیخ-آقا» و آغــاز دوران

طــی جنــگ ایــران و عــراق را تجربــه کــرده و در هــر دو

مدلهــای نویــن ســازماندهی در کردســتان نیــز بــود .از

مــورد نیــز نــه از نظــر موقعیــت و نــه ســازماندهی قــادر

ایــن نظــر نیــز بایســتی بــه تأثیــرات مانــدگار و پایــای آن

بــه برســاختی در ســطح جمهــوری کردســتان نگردیدنــد.

در تاریــخ کردســتان توجــه نمــود .ایــن نیــز بُعــدی دیگــر

در اوایــل دهــهی نــود میــادی از ســدهی گذشــته و بــا

از پدیــدهی جمهــوری کردســتان بــوده و نیازمند پژوهشــی

تشــکیل «حکومــت اقلیــم کردســتان» نیــز نتوانســتند

جامعهشــناختی -سیاســی اســت .نــوع ســازماندهی

همــان تأثیــر را برجــای بگذارنــد کــه جمهــوری کردســتان

مــدرن و میــزان موفقیــت آن در میــان جامع ـهی کــردی

بــر جــای نهــاد .علیرغــم داشــتن امکاناتــی بســیار بیشــتر

و آسیبشناســی آن میتوانــد بــه درک بهتــر وضعیــت

و بویــژه بــه رســمیت شــناختن حکومــت اقلیــم کردســتان
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الهامــی فکــری و تأثیــری ارگانیــک از شــمال کردســتان

درهــای دیپلماتیــک و ایجــاد فرصتــی بینظیــر ،کردهــا

و در کنــار آن جنــوب و شــرق کردســتان گرفتنــد ،بــا

قــادر نگشــتند تأثیــری همچــون جمهــوری کردســتان در

پراکتیــک خویــش کــه تمایلــی دموکراتیــک را در خویــش

اذهــان و ضمیــر ناخــودآگاه کردهــا برجــای بگذارنــد .دلیــل

میپرورانــد ،هنــوز هــم نقطـهی امیــدی بــرای خلــق کــرد

اصلــی ایــن امــر ،نبــود پارامترهــای مردمــی و دور گشــتن از

و ســایر خلقهــای منطقــه اســت .وجــه تشــابه ایــن مــدل

ویژگیهــای سیاســی-اخالقی جامعـهی کــردی و رو کــردن

مدیریتــی با جمهوری کردســتان بیشــتر از وجوه ســازمانی،

همهجانبــه و مجنــونوار بــه نظــام جهانــی و ارائـهی مدلــی

ابعــاد پارادایمــی و منطقــی و رویکــردی میباشــند .چــه

نخراشــیده از حاکمیتهــای خودکامـهی محلــی در جنــوب

شــرایط زمانــی ،مکانــی و عینــی ســبب شــکلگیری مدلــی

کردســتان بــود .طــی ایــن آزمــون ،نهتنهــا معضــات و

مختــص بــه خویــش در شــمال و شــرق ســوریه گشــتهاند

مســائل «ازهمگســیختگی کردهــا» چارهیابــی نگشــتند،

کــه از نظــر شــکلی و ظاهــری با مــدل جمهوری کردســتان

بلکــه ابعــاد جدیــدی بــر آن افــزوده شــده و امــروزه بــه

تشــابه کمتــری دارد و بیشــتر بایســتی به مضمــون و اصول

جایــی رســیده کــه در میــان خــود کردهــا بســیاری ابــا

مشــترک آن دو توجــه نمــود .قــرار داشــتن در مرزهــای

ندارنــد کــه آن را «کلیپتوکراســی» (دزدســاالری) بنامنــد!

کشــوری عربــی کــه برنامههــای بســیاری ضــد جوامــع آنجا

پیــروی بســیار نامنطقــی سیســتمی بــدون قاعــده در

اجــرا کــرده و تأثیراتــش تاکنــون نیــز ادامــه دارنــد ،داشــتن

زمینههــای نظامــی ،آموزشــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و

جغرافیایــی طویــل و کمعــرض ،وجــود مناطــق شــورهزار و

اجتماعــی ،وضعیت شــکنندهی ناشــی از تصمیمات اشــتباه

دشــتی ،عــدم وجــود ناهمواریهــای الزمــه جهــت تدافــع

و غیرمنطقــی ،تــاش در جهت توســعهی ســلطهی خاندانی

نظامــی و فیزیکــی ،تبعــات ناشــی از حاکمیــت رژیــم

و خانوادگــی ،خفقــان حاکــم بــر منطقــه و از هــم پراکندگی

بعــث ،نبــود زیرســاخت شــهری و عمرانــی ،همســایگی بــا

ذهنــی ،اجتماعــی ،سیاســی و نظامــی کار را بــه جایــی

کشــورهایی کــه ماهیتــا تخاصمــی تعصبــی و فاشیســتی با

رســانده کــه امیــد بــه آینــده شــدیدا کاهــش یافتــه و در

کردهــا داشــته و بــر مــدل دولت-ملتــی اصــراری نامعاصــر

کــوچ دســتهجمعی و حیــرتآور جوانــان جنــوب کردســتان

دارنــد ســبب ایجــاد دشــواریهایی مختــص بــه خویــش

بــه اروپــا خویــش را بــا عریانــی تمــام نشــان داد .هماکنــون

گشــته و زندگــی همجــوار خلقهــای کــرد و عــرب و

نهتنهــا کردهــای جنــوب کردســتان ،بلکــه تمامــی کردهــا

آشــوری و ســریانی و کلدانــی و ارمنــی و چچــن و ترکمــن

بــا چشــمانی نگــران بــه ایــن «آزمــون» نگریســته و پیگیــر

در منطقــه نیــز لــزوم وجــود سیســتمی فراگیــر و کنفــدرال

وضعیــت نگرانکننــدهی آن هســتند.

و منعطــف را ضــروری ســاخته اســت .جملــهی ایــن

در ایــن میــان مبــارزات صــورت گرفته در شــمال کردســتان

خصایــص و فاکتورهایــی دیگــر ســبب گشــتهاند تــا جهــت

و بازتــاب آن بــر غــرب کردســتان (روژآوا -شــمال و شــرق

فائــق آمــدن بــر ایــن دشــواریهای متخاصــم و یکجــا نگــه

ســوریه) فــازی دیگــر از مبــارزات کــردی بــود که بــا صیانت

داشــتن تنوعــات اجتماعــی ،نظامــی مختــص بــه خویش و

از آزمونهــای کــردی و از جملــه جمهــوری کردســتان ،بــه

خودویــژه طــرح و اجــرا گــردد .در ایــن مــدل مهــم رعایــت

امیــدی بــرای کردهــا و هماکنــون کل منطقــه تبدیل شــده

اصــل پیوندهــای کنفدرالــی ،مشــارکت مردمــی و عــدم

اســت .مبــارزات صــورت گرفتــه در غــرب کردســتان کــه

تمرکــز قــدرت و در عیــن حــال تــداوم یــک نظــام اتوریته و
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وجــه تشــابهاتی مهــم بــا جمهــوری کردســتان داشــته و

مهمــی در هویتیابــی ایــن منطقــه و نیــروی حاکــم

اعــام آن در ســالروز اعــام جمهــوری کردســتان معنایــی

بــر آن ایفــا نمــود .خــود ایــن امــر حاصــل دســتاوردهای

تاریخــی مییابــد.

عظیــم مبــارزات کردهــا طــی دویســت ســال اخیــر و

مــدل مدیریتــی شــمال و شــرق ســوریه در حالــی شــکل

ارزیابــی آن و نتیجهگیــری صحیــح و طــرح اســتراتژی

گرفــت کــه کردهــا آزمونهــای سیاســی -نظامــی بســیاری

جنــگ انقالبــی خلــق بــر بنیــاد فلســفهی دفــاع مشــروع

کســب کــرده و آزمــون مقاومــت و جنــگ در شــمال

بــود .اســتراتژیای کــه رهبــر آپــو بــا دســترنجی فــراوان و

کردســتان و ســپس مبــارزهی سیاســی-دموکراتیک در آن

بــا تکیــه بــر پش ـتزمینهی علمــی و مبارزاتــی و حقوقــی

بخــش از کردســتان ،اندوختههــای بســیاری را بــرای ایــن

و بــا توجــه بــه تعاریــف بینالمللــی مضمــون آن را شــرح

بخــش از کردســتان بــه ارث گذاشــته بــود .بــا توجــه بــه

داده و تاکتیکهــای اجرایــی آن را تعریــف و تبییــن نمــود.

ایــن اندوختههــا و دســتاوردها و داشــتن پارادایمــی فکــری-

ایــن امــر شــاید هــم مهمتریــن وجــه تفــاوت خودمدیریتــی

ایدئولوژیــک در پشــت زمین ـهی مبــارزه و درس گرفتــن از

شــمال و شــرق ســوریه بــا جمهــوری کردســتان باشــد .در

دوران همچــون جمهــوری کردســتان بــود کــه مدلــی طرح

جمهــوری کردســتان نیروهــای عشــیرهای ،تقریبــا عمــده

و اجــرا شــد کــه تفــاوت بســیاری بــا کل منطقــه داشــته و

نیــروی دفاعــی جمهــوری محســوب میگشــتند .نیروهایی

مخالفتهــای بســیاری از مواضــع قــدرت را در پــی داشــته

کــه پیوندهایــی بســیار سســت بــا اهــداف جمهوری داشــته

اســت .ایــن مــدل کــه بــا تکیــه بــر اصــل حاکمیــت مردمی

و رویکــرد آنــان بســیار شــکننده بــود .یکــی از دالیلــی کــه

و دموکراســی و آزادی زنــان و نظــری خــاص بــه مســائل

جمهــوری قــادر نگشــت ســرپای خویــش بایســتد ،شــاید

زیســتمحیطی طــرح و اجــرا شــد ،بیشــتر از آن جهــت

هــم همیــن پیوندهــای سسـتبنیاد نیروهــای عشــایری بــا

مــورد مخالفــت واقــع گشــت کــه در قطــب مخالــف منطق

رهبــران جمهــوری بــود .برخــورد بســیار پرابهــام و ناروشــن

دولــت -ملــت و مــدل ســرمایهداری آن بــود .همچنــان کــه

نیروهــای مــا مصطفــی بارزانی کــه رویکردشــان در آخرین

در هــر دورهای تاریخــی و در هــر جغرافیایــی ،مدلهــای

دیــدار قبــل از ســقوط جمهــوری بــا دسـتاندرکاران دولــت

ناآشــنا و نوآورانــه چنــدان بــه دیــدهی مثبــت نگریســته

ایــران بســیار بــه وضــوح دیــده شــد ،نقشــی بســیار مهمــی

نشــده و ســعی در از بین بردن آن شــده اســت ،در شــمال و

را در تصمیــم پیشــوا قاضــی محمــد جهــت تســلیم شــدن

شــرق ســوریه نیــز ایــن مــدل از هــر چهــار ســو در محاصره

بــه نیروهــای ارتش ایــران ایفــا نمــود .خودمدیریتی شــمال

قــرار گرفتــه اســت.

و شــرق ســوریه از ایــن نظــر دارای پراکتیکــی درخشــان

اعالم خود خودمدیریتی در روژآوا و شــمال و شــرق ســوریه،

اســت کــه اوج آن در مقاومــت کوبانــی ،تصــرف شــهر منبج،

در پــی دســتاوردهای نظامــی معینــی و جهــت مشــارکت

تصــرف و ســاقط نمــودن شــهر رقــه ،پایتخــت خالفــت

سیاســی واقعــی مردمــی صــورت گرفــت .ســازماندهی

اســامی داعــش و در آخریــن مرحلــه در پایــان بخشــیدن

ســریع نیروهــای نظامــی و اعــام آنهــا ،شــرکت فعاالنــه

بــه حضــور داعــش در ســوریه در شــهر باغــوز نشــان داد

در جنگهــای تدافعــی در دفــاع از مناطــق کردنشــین و

کــه کردهــا بــه دانــش نظامــی الزمــه جهــت دفــاع و جنگ
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ذهنیتســازی و شخصیتســازی و هویتبخشــی در

فائــق آمدهانــد .حضــور پررنــگ زنــان در ایــن تحــوالت،

جامعــه ایفــا مینماینــد .احیــای زبانهــای مختلف مـیرود

نقطـهی عطــف و تفــاوت بنیادیــن ایــن نیروهــا بــا تمامــی

تــا جبــران یکــی از بزرگتریــن ســتمهای تاریخــی یعنــی

مدلهــای پیــش از ایــن در کردســتان ،منطقــه و حتــی

ممنوعیــت آمــوزش به زبــان مــادری را بکند .ادبیات نفســی

جهــان بــود .چــه حمایــت جهانــی از «نیروهــای ســوریهی

تــازه کشــیده و نهادهــای ادبــی و چاپخانههــا بــه ســرعت

دموکراتیــک» ،بخــش بزرگــی را مدیــون همیــن حضــور

توســعه مییابنــد .ســازمانهای جامع ـهی مدنــی (از نــوع

زنــان بــود .بیدلیــل نیســت کــه وقتــی تاکنــون نیــز فیلمی

موافــق و مخالف سیســتم مدیریتی کنونی) ســربرآورده و در

و یــا مســتندی از جنگ در شــمال و شــرق ســوریه ســاخته

حــال توســعه هســتند .ســازمانها و نهادهــای ویــژهی زنان

میشــود ،حضــور زنــان در ایــن جنــگ بــه محــور اصلــی

بــدون شــک از مهمتریــن و جالــب توجهتریــن نهادهــای

آن تبدیــل میگــردد .بنابرایــن اگــر گفتــه شــود ،کردهــا در

ســازمانی و تشــکیالتی شــمال و شــرق ســوریه هســتند

نمونهی شــمال و شــرق ســوریه ،نقــص و کاســتی پراکتیک

کــه دروازههــای فــاز نوینــی از ســازماندهی را در منطقــه

خویــش در جمهــوری کردســتان را جبــران نمودنــد ،بســیار

گشــودهاند .ســازمانهای جوانــان و شــاخههای متعــدد

بجــا خواهــد بــود.

آن پشــتوانهی اصلــی انقــاب بــوده و جوانــان بســیاری کــه

از نظــر ســازماندهی اجتماعــی نیــز وضعیــت بــر همــان

در جنگهــا قدرتمندانــه ایفــای نقــش نمودنــد ،از همیــن

منــوال بــود .اگرچــه جمهــوری کردســتان دارای پراکتیکــی

حــوزه برخاســتند .بــر همیــن منــوال ســازمانهای متعــدد،

در خــور توجــه در ســازماندهی جامعــه و ایجــاد نهــاد و

نشــان از عــزم بــه ســازماندهی جامعــه در باالتریــن ســطح

ســازمانهای خدماتــی ،آموزشــی و اجتماعــی -سیاســی

اســت .حضــور قدرتمنــد رســانههای موافــق و مخالــف در

بــود ،امــا ســطح ســازماندهی عظیــم در شــمال و شــرق

ایــن جغرافیــای آزاد از حیــث آزادی بیــان ،عــرض اندامــی

ســوریه نقطــه عطفــی در تاریــخ کردهــا و حتــی منطقــه

اســت در برابــر فضاهــای خفقــانآور ســایر کشــورهای

محســوب میگــردد .عمــر کوتــاه جمهــوری و شــرایط

همجــوار در ایــن حــوزه کــه دقیقــا یــادآور آزادی رســانهها

آنروزی جامعـهی کــرد اجــازه نــداد تــا مــدل ســازماندهی

و نقشآفرینیشــان در جمهــوری کردســتان اســت.

آن توســعهی بســیاری پیــدا کنــد ،امــا مقاومت در شــمال و

خلقهــای مختلــف در قالــب احــزاب و تشــکالت گوناگــون

شــرق ســوریه ،زمــان الزمــه را بــه نیروهــای پیشــاهنگ آن

بــه اظهــار وجــود مینماینــد .ادیــان و اعتقــاد جملگــی بــه

داد تــا بــا ســازماندهی جامعــه از هــر نظــر ،توجــه جهانیــان

کنشــگری پرداختــه و آغــاز بــه تمریــن تعامــل بــا یکدیگــر

را بــه خــود جلــب نماینــد .ســازماندهی بخــش آموزشــی

کردهانــد .شــمال و شــرق ســوریه در کنــار مســائل بســیار

در شــمال و شــرق ســوریه بــه انــدازهی کافــی در محافــل

دشــوار معیشــتی و اوضــاع پرتنــش سیاســی بــه فضایــی

جهانــی بازتــاب یافتــه اســت ،بازتــاب مثبتــی کــه ســبب

پرجــوش و خــروش در عرصــهی ســازماندهیهای

گشــته امــروزه چهرههــای بســیاری مطــرح و سرشــناس

مختلــف تبدیــل گشــته و جبــران عزلــت دوران خفقــان

علمــی حاضــر بــه یاریرســانی در توســعهی امــور آموزشــی

بعثــی را مینماینــد.

شــمال و شــرق ســوریهگردنــد .آکادمیهــای بســیار متعدد

ت مردمــی جامعــه ،ســازماندهی
در کنــار ایــن تشــکیال 

و پرشــمار در هــر حــوزه و عرصـهای بــه نمود آگاهیبخشــی

«مدیریــت ذاتــی شــمال و شــرق ســوریه» بــا تمامــی

تــودهای و اجتماعــی تبدیــل گشــته و نقــش مهمــی را در

کمیتههایــش (در نقــش متــرادف وزارتخانههــا) بــه
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بــودن وابســتگیهای خونــی و عشــایری در آن ،نبــود

آن اســاس ،نقشــی مهــم در ایــن امــر داشــته اســت .قبــا

تفــاوت مذهبــی و ملــی ،وجــود تبعیــض مثبــت نســبت به

تمریــن ایــن مــدل در شــمال کردســتان و جهت مشــارکت

جنــس زن (در بســیاری از آداب و رســوم اداری و از جملــه

مــردم در شــکلدهی حــزب سیاســی در شــمال کردســتان

قــوی تریــن نمــود خویــش در برقــراری سیســتم ریاســت

و ترکیــه و بــا وجــود دولتــی اشــغالگر صــورت گرفتــه بــود.

مشــترک متشــکل از زن و مــرد در نهادهــای بــاالی هــر

بــا بوجــود آمــدن مجــال اجــرای ایــن مــدل بــدون وجــود

حــوزهای) ،انتخابــی بــودن مناصــب ،نبــود امتیازهــای ویــژه

دولــت اشــغالگر ،زمینـهی اجــرای مدلــی کــه مســتقیما در

بــرای مســئوالن و دسـتاندرکاران و محــدود بــودن بــازهی

مدیریــت و ادارهی جامعــه ایفــای نقــش نمایــد بوجــود آمــد

در دســت داشــتن یــک پســت مدیریتــی همگــی نشــان از

و بخوبــی اجــرا گردیــد .هماکنــون ایــن مــدل (بــا وجــود

تفــاوت و خودویــژه بــودن ایــن مدیریــت و نوع ســازماندهی

مســائل و معضــات ذهنیتــی ،اداری ،حجمــی و بروکراتیک

آن دارنــد .ســازماندهی کمونهــا و مجالــس خلقــی بعنــوان

کــه باید بصــورت جداگانــه بــدان پرداخت) نقش اساســی را

زیرمجموعههــای ایــن مدیریــت کــه در واقــع نقشــی

ایفــا مینمایــد .ایــن نیــز از وجــه تفارقهــای خودمدیریتــی

تعیینکننــده در شــکلگیری مدیریــت مافــوق داشــته

شــمال و شــرق ســوریه بــا جمهــوری کردســتان بــوده و در

و تشــکیلدهندهی اجــزای اصلــی مدیریتهــای مافــوق

نــوع خویــش در پایبنــدی بــه میــراث جمهــوری کردســتان

خویــش هســتند ،نقطــه عطــف مهمــی در ســازماندهی

تکمیــل گردیــده اســت.

شــمال و شــرق ســوریه میباشــد .در اینجاســت کــه تمرین

همیــن مقــوالت نشــان میدهنــد کــه اگرچــه کردهــا در

واژگــون نمــودن و برعکــس نمــودن «هــرم قــدرت» صورت

جمهــوری کردســتان زمــان الزمــه جهــت برقــراری نظامــی

گرفتــه و تاکنــون نیــز نتایــج مهمــی ببــار آورده اســت.

مردمــی را نداشــتند و یــا زمــان اجــازه نــداد کــه ببینیــم

ایــن حــوزهای اســت کــه در جمهــوری کردســتان مجــال

تــا چــه حــد ایــن نظــام برقــرار میشــود ،امــا در تجربــه

پرداختــن بــه آن و یــا حداقــل ســازماندهی نهــادی بنــام

و آزمــون شــمال و شــرق ســوریه و بــا پشــتوانهی محکــم

«مجلــس» بــه دســت نیامــد .جمهــوری کردســتان عمدتــا

فکــری -ایدئولوژیــک و تــاش مســتمر نشــان دادنــد

از طــرف کابینـهی چهــارده نفــرهای اداره میشــد کــه حتی

کــه کردهــا بــا توجــه بــه خصایــص اجتماعــی خویــش

مکانــی مناســب جهــت اجــرای جلســات خویش نداشــتند.

و آزمونهــای تلخــی کــه از ســر گذراندهانــد ،مــادهی

شــرایط فیزیکــی و اجتماعــی و سیاســی و اوضــاع ملتهــب

خامــی هســتند کــه میتواننــد خمیرمایـهی شــکل گرفتن

آن دوران اجــازه نــداد کــه چنیــن نهــادی در جمهــوری

نــوع نوینــی از مدیریــت در منطقــه باشــند کــه در برابــر

کردســتان شــکل بگیــرد .شــکلگیری مجالــس مردمــی در

«زهــر» دولــت -ملــت بــه «پادزهــر»ی جهــت خالصــی

شــمال و شــرق ســوریه به نوعی انتقام از وضعیــت آن دوران

تنوعــات ملــی و دینــی و جنســیتی در منطقــه تبدیــل

بــوده و در حکــم جبــران آن نقــص مذکــور در جامعــهی

گشــته و منطقــه را از مســائل و معضــات جزماندیشــی و

کــرد میباشــد .بــدون شــک تــاش جهــت مشــارکت دادن

«دسپوتیســم شــرقی» نجــات دهنــد.

مــردم در قــدرت و مدیریــت در افــکار رهبــر آپــو و نظریهی

کوتــاه ســخن اینکه مــدل «خودمدیریتــی (مدیریــت ذاتی)
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تالشــی منحصــر بــه فــرد در منطقه تبدیل شــده اســت.

باژگــون نمــودن هــرم قــدرت و طــرح مجالس و تالشــی

شــمال و شــرق ســوریه» در پاینبــدی بــه جمهــوری
کردســتان و در ســالروز اعــام جمهــوری کردســتان در
مهابــاد ،در ســه کانتــون «جزیــره»« ،کوبانــی» و «عفریــن»
اعــام گشــته و بــا پراکتیــک متفاوت خویــش در پــی ایجاد
یــک رژیــم مردمــی و دموکراتیکــی برآمــد کــه میتوانــد
بهتریــن پایبنــدی بــه جمهــوری کردســتان و تــداوم
میــراث آن باشــد .خلــق کــرد کــه جــور بســیاری از دســت
نظامهــای حاکمیتــی اشــغالگر کشــیده و بســیار از قافلـهی
پیشــرفت عقــب ماندهانــد ،نبایــد زمــان خویــش را بــه
آزمــودن مدلهایــی تلــف کننــد کــه آزمــوده شــده و خــود
اکنــون «مسئلهســاز» و «معضـلدار» محســوب میگردنــد،
مــدل دولت-ملــت مدلــی نیســت کــه خلــق کــرد را
بــه ســرمنزل برســاند! کردهــا ناچــارا تــا مدلــی مختــص
بــه خویــش را طــرح و اجــرا نماینــد .مدلــی کــه هــم در
تناســب بــا جامعـهی سیاســی -اخالقــی آنــان باشــد ،هــم
مکمــل تاریــخ مبارزاتیشــان بــوده و هــم بــه مدلــی جهــت
ایجــاد تغییــر در منطقــه تبدیــل گــردد .آزمــون دولــت-
ملــت در جنــوب کردســتان کــه بصورتــی مریضاحــوال و
بــا چاشــنی ملیگرایــی ابتدایــی اجــرا گردیــد ،نشــان داد
کــه نهتنهــا تــوان مدیریــت مســائل تاریخــی و امروزیــن
جامعــهی کردســتان را نــدارد ،بلکــه بــه بــاری بــر دوش
جامع ـهی کــردی تبدیــل گشــته اســت .مــدل مدیریتــی
شــمال و شــرق ســوریه امــا نشــان داد کــه هــم ظرفیــت
مدیریــت مســائل جامع ـهی کــردی را داشــته ،هــم قــادر
اســت بــه مدلــی جهــت همزیســتی مســالمتآمیز تبدیــل
گــردد و هــم میتوانــد مدلــی باشــد جهــت گــذار از
مســائل تلنبــار گشــتهی ناشــی از دسپوتیســم انکارگــرای
منطقــه در برابــر تنوعــات ملــی و مذهبــی و جنســیتی.
از ایــن نظــر بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه قویتریــن
صیانــت از دســتاوردهای جمهــوری کردســتان در مهابــاد
بــوده و رویکــرد صحیحــی اســت در تــداوم راه کســانی کــه
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جانشــان را در راه آرمانهــای جمهــوری کردســتان
اهــدا نمودنــد و پایبنــدی بــه آنــان.
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 3اسفند یادمان رستاخیز
بیستون مختاری

خلق روژهالت

بــە نــام خلقــی کــە بــە پــا خاســت؛ خلقــی کــە ســالها
از فقــدان یــک جریــان پیشــاهنگ و عملگـرا و برخــودار
از فلســفەی مبارزاتــی و مقاومتــی در کُــا بــر میبــرد.
آنروزهــا جامعــە ،برخواســن از زیــر آوا ِر شكســت،
متریــن و مامرســت در مشــاركت سیاســی و اجتامعــی،
خودشناســی و گام نهــادن در راســتای هویــت ملــی و
اقــدام بــه نهادینگــی و ســاختارمندی سیاســی و اجتامعــی
را طلــب میمنــود ،میبایســت وارد فــاز علمــی مبــارزه
شــده و موفــق بــه تدویــن برنامــه و اسـراتژی بلندمــدت
میشــد .بایــد نیــروی كلیتگرایانـهی دفاعــی و ایمنــی را

دوبــاره بیــدار کــردە و تـوان خوددفاعــی جامعــه از لحــاظ
فرهنگــی را ســازماندهی میکــرد .از همــه مهمتــر ت ـوان
نهادینگــی در میــان جامعــه بــود کــە بایــد بــه شــدت
تقویــت میگشــت .جامعــه بایــد بــه ایــن درك نائــل
میآمــد كــه خــود از دســتاوردهایش دفــاع منایــد و انتظار،
تنهــا ره بــه بیهودگــی م یبُــرد! رشایــط بــە وجــود آمــدە و
منظومەهــای فکــری موجــود بــە نیازهــای مرتقــی جامعــە
در آن برهــەی زمــان ســبب گردیــد تــا جســتجویی تــازە و
البتــە دگرگونــە جهــت گــذار از وضعیــت موجــود از ســوی
آحــاد جامعــە صــورت پذیــرد.

و امــا زمــان آغــاز شــدن این جســتجو ،توطئـەی بیناملللی
 ۱٥فوریــە بــر علیە رهرب آپــــــو و اســارت فیزیکی ایشــان
بــود .در ایــن برهــە از زمــان بــود کــە خلــق آزادیخــواه
کــورد و همچنیــن آزاداندیشــان دیگــر خلقهــا در ایـران،
حلقــەای از جانهــای گرانبهــا را گرداگــرد ارادەی پوالدیــن
سیاســی خــود ،کە هامنا در شــخصیت رهرب آپـــــــو تبلور
یافتــە بــود ،بــە وجــود آوردنــد .ارادەای از جنــس مقاومــت
و پیــروزی کــە ورود بــە مرحلــەای نوین از پویایی سیاســی
و ســازمانی در روژهــات کوردســتان را نویدبخــش بــود.
خیزشــی همگانــی کە در متــام جغرافیای ایـران و روژهالت
کوردســتان بعن ـوان جنبشــی نویــن ،ریشــە دوانــدە و در
کمرتیــن زمــان ممکــن بــە مرتقیتریــن گفتــان سیاســی -
ایدئولوژیــک بــا افقهــای پرفــروغ بــدل گشــت.
پــس از آنکــە رهــر آپــو بــە ترکیــە تحویــل دادە شــد،
خلــق کــورد و آزادیخواهــان در رستــارس جهــان بــە منظــور
محکومیــت ایــن عمــل وقیحانــە دســت بــە قیامــی عظیم
زدە و آن را بــە اوج خــود رســاندند .جرقەهــای آغازیــن
صیانــت از رهــری آزاد در روژهــات و ایـران ،بــا تشــکیل
رئاکســیون اعرتاضــی خودجــوش کــە در تاریــ ِخ پــس از
انقــاب خلقهــای ای ـران در ســال  ٥۷بیمثــال میمنــود،
در اعــام پایبنــدی بــە رهــر آپــو ،در روز پنجشــنبە ۲۹
بهمــن  ۱۳۷۷در تهــران از مقابــل دانشــگاە ایــن شــهر
رشوع و بــە ســفارت رژیــم فاشیســت ترکیــە ختــم گردیــد.
ایــن اعــام حضــور در ایــن روزهــای آتــی بــە شــهرهای
کوردســتان از جملــە ،ســنە ،اورمیە ،ماکــو ،مریـوان ،مهاباد،
بوکان ،ســلامس ،ســقز ،پــاوه ،کامیاران ،کرماشــان ،پیرانشــار
و رسدشــت کشــیدە شــد .در ایــن میــان رژیــم اشــغالگر
حاکــم بــر ایـران کــە انتظــار ایــن عکسالعمــل خودجــوش
و عظیــم از ســوی مــردم آزادیخــواە را نداشــت و بــە
نحــوی غافلگیــر شــدە بــود ،بــە ناچار دســت بە خشــونت
ددمنشــانە زدە و بــا متــام تجهی ـزات ممکــن بــە خــروش
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خلــق حملــەور شــد .در ســلامس و اورمیە و ســنه و مهاباد
ق بە دســتان
چندیــن نفــر شــهید و دســتگیر شــدند .چــا 
رژیــم در روز  ۲۹بهمــن بــا نقــض حریــم دانشــگاە ســنە،
آنجــا را بــە خــون کشــیدە تــا اینکــە ایــن رسهلدانهــا
در ســوم اســفند  ۱۳۷۷بــه اوج خــود رســید و توســط
دیکتاتــوری حاکــم در خــون نشســت.
اینچنیــن بــود کــە هویــت سیاســی خلــق کــورد در
روژهــات کوردســتان دوبــارە احیــا شــدە و بــا منــود شــعار
«یــک جامعــە یــک رهــر» وارد عمــل شــد.دیگر رنــگ و
بــوی مرتقیتریــن گفتــان ایدئولوژیــک خاورمیانــە ،بــە
روژهــات و ایـران رســیدە و ایــن نقطـەیپایانـ ی بــود بــر
سیاســت مزدورســازی ،اســتحالەی فرهنگــی و رسخوردگــی
تحمیلــی از ســوی رژیــم اشــغالگر ای ـران.
رهربیــت انســان ترقیخـواە روحی تــازە را در کالبــد مبارزە
و مقاومــت مــروع خلــق انقالبــی دمیــدە و همبســتگی
ملــی در هــر چهــار بخــش از کوردســتان را محقــق منــود.
در آن روزهــا خلــق قهرمــان روژهــات بــا فــدا منــودن
جــان نزدیــک بــە ده هــا انســان آزادە ،وفــاداری خــود
نســبت بــە رهــری آزاد را بــە اثبــات رســاندە و مســیرهای
رســیدن بــە جامعــەای آزاد کــە رهــری ترســیم کــردە بــود
را هم ـوار منودنــد .ســوم اســفند جــدا از آنکــە بازگشــت
سیاســت خیابــان بــە جامعــە بــود ،همزمــان پیامــی بــە
ناسیونالیســم ایرانــی ،رسدمــداران و منادیــان پــروژهی
دولــت  -ملــت در ایـران نیــز بــود .زیـرا همیــن تاریــخ در
ســالهای دورتــر ،روز كودتــای رضاخــان و رســیدن او بــه
وزارت دفــاع و خیــز او بـرای رســیدن بــه قــدرت ،رسكــوب
هویتهــا و بنیانگــذاری دولــت  -ملــت در ای ـران بــود.
مضمــون ایــن پیــام بدینگونــە بــود کــە پــروژهی رسكــوب
و انــكار هویــت ،هرگــز در روژهــات و ایـران بــه موفقیت
دســت نیافتــه و نخواهــد یافــت و مقاومــت خلقهــا در
برابــر پــروژهی دولــت  -ملــت همچنــان نیرومندانــه پیش
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م ـیرود.
چنــدی بعــد و در ســال  ،۲۰۰۰رهــر آپــــــو بــا انتشــار
پیامــی بــر تاســیس حــزب ب ـرای بخشهــای کوردســتان
تاکیــد منــود و در کنفرانــس خاورمیانــه تصمیــم بر آن شــد
کــە بـرای هــر بخــش ،حزبــی سیاســی تشــكیل شــود .در
نهایــت پــس از زحــات فـراون و موفقیت در ســختیهای
پیـشرو ،رونــد نهادینگــی جنبــش در روژهالت کوردســتان
بــه مثــر نشســت و بــا ابتــكا ر عمــل و تالشهــای مردمــی
و مشــاركت فعاالنـهی خلقــی در ســال  ،۲۰۰۴حزب حیات
آزاد کوردســتان(پژاک) تاســیس شــد .پــس از ایــن مهم نیز،
رهربآپــو در بخشــی از کتاب مانیفیســت متــدن دمکراتیک
جلــد پنجــم در اینبــاره چنیــن مینویســد« :کوردهــا در
ای ـران ،بــه ســبب دســتگیر شــد ن مــن و آغــاز مرحل ـهی
امرالــی بــه ماتــم ملــی عمیقــی نشســتند .بســیاری از آنان
اعــام همبســتگی منــودە ،بــە یــاری شــتافته و کســانی
در طــی رئاکســیونهای اعرتاض ـیای کــه برگ ـزار منودنــد،
شــهید شــدند و بــا تاســیس حــزب حیــات آزاد کوردســتان
[پ ـژاک] ،ایــن رویکــرد و موضعگیــری خویــش را نهادینــه
منودنــد.
حــزب حیــات آزاد کوردســتان بــا خیــل عظیــم مبارزانی که
در راه دفــاع ذاتــی دارد و شــهدای بســیاری کــه در ایــن راه
تقدیــم منــوده اســت ،بـرای خلــق همچنــان رسچشــمەی
امیــدی رسزنــده و پرنشــاط اســت .گام پیرشونــدهی ایــن
حــزب و کــودار ،چونــان آتشــی همــوارە شــعلهور در
دامنههــا و قلههــای بلنــد زاگــروس در طــول تاریــخ بـرای
متــام ایـران و منطقــه همچنــان پروتــو افشــان و گرمابخش
خواهــد بــود ».اکنــون دیگــر با پیشــاهنگی پـژاک تأثیرات
فلســفه ،ذهنیــت ،روشــنگری و انسانســازی آپویــی در
روژهــات کوردســتان بــه مرحلــهای رســیده کــه فراتــر
از مرحلــهی بیــداری خلقــی ،خیــزش خلقــی را تحقــق
میبخشــد .گــذار از مرحلـهی بیــداری به خیــزش ،نتیجهی

مبــارزات عملــی گریــا و ســازماندهیهای پـژاک در کنــار
رنجهــای خلقمــان اســت .بدونشــک ،تأثیرگذاریهــا
غالبــا بصــورت تأثیرگــذاری ذهنیتــی  -فلســفی اســت.
یــک فکــر بــزرگ ملتــی را بیــدار میکنــد و ایــن عــادت
تاریــخ اســت .در ایــن میــان رهــری سالهاســت کــە در
برابــر شــکنجە و انــزوای شــدید در زنــدان امرالــی مقاومت
میکنــد و همزمــان نیــز راە را بــر آزادی متامــی خلقهــای
تحــت ســتم میگشــاید.
همچنــان کــە میدانیــم وظیفـەی صیانــت از آرمانهــای
رهربیــت انســانیت ترقیخــواە بــا شــعار «هیچکــس
منیتوانــد خورشــیدمان رابیفــروغ ســازد» ،در زمــان خــود
انســانهایی آزادە را بــە حلقــەای از آتــش تبدیــل منــود.
مــا نیــز در ایــن مرحلــه از صیانــت ،بایــد بــا رسمشــق
و مبنــا قــرار دادن ایدئولــوژی رهائــی زنــان ،در راه
احیــای جامع ـهای دمکراتیــک و اکولوژیــک ،بــه ارتقــای
مبارزاتمــان بپردازیــم .ایــن مهــم الزمــهی صیانــت از
متامــی ارزشهــای جامعـهی اخالقــی – سیاسیســت .ایــن
ارزشها طی ســال گذشــته توســط رژیم اشــغالگر ایران در
کالبــد زنــان ،آماج حمــات شــدید ایدئولوژیک قـرار گرفته
و نــه تنهــا جســم و جنسیتشــان ،بلکــه متامــی هوی ـت
تاریخــی ،سیاســی ،اجتامع ـ ی آن را بــا تهدیــد نابــودی و
نسلکشــی رو در رو گردانیــد .ایــن وضعیــت جامعــه را
بــه ســیر قهقرائــی جانــکاه کشــانده و نقــاب از چهــرهی
زشــت چنیــن نا-زندگ ـیای انداختــه و ایــن بــر همــگان
عیــان گشــته کــه مــردان نیــز بخــش بزرگــی از قربانیــان و
مغــدوران ذهنیــت جنســیتگرائی مردســاالرانه هســتند.
وجــدان و اخــاق جامعــه بایســتی بیــش از ایــن بــه انتقال
ســنگینی هزینـهی ایــن نظــام و ســاختار ضــد انســانیاش
بــر کــودکان ،کــه متامــی زندگــی و آینــدهی جامعــه در افق
دیــدگان آنهــا نهفتــه اســت ،اجــازه ندهنــد که بــه تباهی
کشــیده شــود.

بیگــان تنهــا از طریــق ســازماندهیهای ذاتــی خویــش روز ،روز واکنــش یــک ملــت بــە وضعیــت تجســدیافتەی
میتوانیــم متامــی نقشــەهای دشــمنان را نقــش بــر آب درایــت و عقالنیــت همگانــی خویــش اســت کــە در یــک
کــردە و از دســتاوردهایامن صیانــت بــهعمــل آوریــم .چـرا رهــر آزاده منــود یافتــە اســت.
کــە دمکراتیزاســیون ،آزادی ،برابــری و ب ـرادری بهمنزل ـهی
مطالبــات خلقهــا ،متامــی مســایل را چارهیابــی خواهــد
منــود و مرحل ـهای را رقــم خواهــد زد کــه خلقهــا خــود
آینــدهی آزاد و دموکراتیــک خویــش را خواهنــد ســاخت.
بایــد خواســتار ایــن بــود کــه بــر مبنــای ســازماندهی
ذاتــی پــروژهی حیــات دموکراتیــک و آزاد ،کــه برابــری و
ب ـرادری بــا دیگــر خلقهــا را اســاس کار ق ـرار میدهــد،
بــه منزل ـهی آلرتناتیــو عملــی گــردد .متوجــه ایــن مــورد
باشــیم کــه مســیر چارهیابــی نــه از واشــنگنت ،پاریــس،
لندن و مســکو ،بلکه از کوردســتان ،خوزســتان ،بلوچســتان
و آذربایجــان میگــذرد .کســی مخالــف داد و ســتدهای
دیپلامتیــک نیســت و کســی هــم مخالــف تغییــر رادیکال
وضعیــت کنونــی نیســت ،امــا رویگردانــی از مــردم و نگاه
ملتمســانه بــه آمریکا و سیاســت بــر مبنــای بحرانآفرینی
و بحرانســازی ،چیــزی جز اپورتونیســم سیاســی نیســت و
نخواهــد بــود.
جــان کالم اینکــە روز ســوم اســفند ســال  ۷۷نقطــە عطــف
مبــارزات ملــت کــورد میباشــد .صیانــت از رهــری
در روژهــات کوردســتان نشــان از اجــاع نظــر حــول
یکپارچگــی و کلیــت موجودیــت فرهنگــی و اجتامعــی
کوردهــا دارد .اینــک رسنوشــت کوردهــا در هــر چهــار
بخــش بــە گونــەای در هــم تنیــدە شــدە کــە هیــچ یــک
از نیروهــای اســتعامرگر منطقـهای و جهانــی ،و مــزدوران
داخلــی قــادر نخواهنــد بــود تــا خللــی در ایــن پیونــد
مســتحکم ایجــاد کننــد .رهــری کــە از مــن جوامــع
کوردســتان برخواســت ،گامهــای عملــی و نظــری بســیاری
را در بــە تجســد بخشــیدن بــە دغدغــە و آرمــان یک ملت
جهــت بودن ،شــدن و هســتی داشــن برداشــتە اســت .این
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سیروان چیا

نماز رئيسی در مسکو

رژیــم ایــران در آغــاز روی کار آمــدن ،خــود را مســتقل حتــی ملــزم بــه مبانــی اســامی خــود نیــز نمیباشــد،

نامیــد و بــا جهانبینــی اســامی مبتنــی بــر والیــت بلکــه رژیمــی بــر پای ـهی الیگاریشــی دینــی بــود کــه
مطلقـهی فقیــه ســعی در تبدیــل گشــتن بــه الهامــی اســام را از نــوع شــیعی آن ،تنهــا بــرای حفــظ اقتــدار

انقالبــی بــرای ســایر نهضتهــای اســامی منطقــه و حاکمیــت خــود بــکار گرفــت و هــر کجــا کــه الزم شــد
جهــان داشــت .ایــن رژیــم بــر همیــن اســاس نیــز بــا بدعتگــذاری ،مانــوری نمــود و از گــرداب حــوادث
شــعار«نه شــرقی و نــه غربــی ،جمهــوری اســامی» گــذار نمــود.

را ســر لوح ـهای بــرای سیاســت خارجــی خــود قــرار اینــک در آســتانهی ســالروز چهــل و ســومین بهمــن
داد .طــی ایــن ســالها بســیاری از معترضیــن را بــه مــاه ،مــاه انقــاب خلقهــای ایــران قــرار داریــم.

اتهــام وابســتگی بــه بلــوک شــرق و غــرب بــه نارواترین انقالبــی کــه میبایســت مبــارزهی بیامــان خلقهــا

جرمهــا محکــوم و مجبــور بــه تحمــل ســختترین باشــد در برابــر اســتبدا و امپریالیســم جهانــی .امــا

ســزاها نمــود .در همــان ابتــدا هــم معلــوم بــود کــه انقــاب توســط نیروهــای ارتجاعــی بــه یغمــا رفــت
ســاختار حکومتــی ایــن رژیــم «جمهــوری» نبــوده و و نــرم نرمــک حاکمیــت در دســت شــیخ قــم قبضــه

گردیــد .بعــد از چهــل و ســه ســال از شــعار «نــه از ســر کار آمــدن ایــن رژیــم بــه طــور کامــل میــان
شــرقی و نــه غربــی جمهــوری اســامی» آنچــه بــه دســتان رهبریــت دینــی رژیــم قبضــه گردیــد .هــر

جــای مانــده ،اســتبدادی دینــی ،اقتصــادی چینــی و چنــد نیروهــای مترقــی و چــپ مولــد اساســی خیــزش

سیاســتی روسیســت .بدونشــک در ایــن انحــراف تودههــای مــردم بــر ضــد نظــام پهلــوی بعنــوان

انقــاب خلقــی ســال  ۵۷نمیتــوان نقــش نیروهایــی دیکتاتــور و نماینــدهی اســتکبار جهانــی در منطقــه

کــه آن دوران خــود را چــپ و پیشــاهنگ جامعــه بودنــد امــا عــدم وجــود اســتراتژی و پاردایــم انقالبــی از

معرفــی مینمودنــد را مــد نظــر قــرار نــداد .آنهــا طــرف همیــن نیروهــا ســبب گردید تــا نتواننــد ثمرهی

بــدون درک ماهیــت واقعــی افــکار ارتجاعــی شــیخ انقــاب را بــه نفــع تودههــای مردمــی تغییــر داده و
قــم «آیــت اهلل خمینــی» و یــاران اطرافــش بــه صــورت بســوی دمکراســی خلقــی قــدم بردارنــد.

ســادهلوحانه فریــب ایــن شــعار را خــورده و بــه اشــتباه

شــاید همیــن تجربـهی تلــخ انقالبیســت کــه مــردم

وی را پیشــاهنگ جبهـهی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی جــان بــه لــب رســیدهی ایــران را از هرگونــه حرکــت

پنداشــتد .رژیــم والیــت مطلقـهی فقیــه بــا اشــراف بــر انقالبــی بــه هــراس آورده اســت .شــیوهای کــه رژیــم

دیــدگاه ســادهانگارانهی کســانی کــه خــود را روشــنفکر والیــت مطلق ـهی فقیــه را بــر مســند قــدرت رســاند
میدانســتند و آخوندهــا را مشــتی مــای اکابــر رفتــه هیــچ بــی شــباهت بــه آنچــه در افغانســتان میگــذرد

کــه ســواد آکادمیــک ندارنــد و دیــر یــا زود جهــت نبــود .روی کار آمــدن طالبــان از طــرف غــرب و روابطی
ادارهی حکومــت دســت بــه دامــن ایــن بروکراتهــای کــه اینــک کشــورهای اروپایــی بــا ایــن رژیــم برقــرار
درس خوانــدهی غــرب رفتــه خواهنــد شــد ،بــه بهترین مینماینــد سیاســتی اســت گام بــه گام در ســمت و

نحــو ســود جســتند .آنهــا بــا زیرکــی تمــام توانســتند ســوی بــه رســمیت شــناختن رژیــم مرتجــع و ضــد
از طریــق واگــذاری دولــت موقــت بــه ایــن بروکراتهــا ،زن طالبــان .تصاویــر ســفر ســران طالبــان بــه کشــور

زمــان زیــادی را جهــت محکــم نمــودن جــا پــای خــود «نــروژ» و صــف کشــیدن وزرای ایــن کشــور کــه اکثــرا

کســب نماینــد .انقالبیــون تکنوکــرات بجــای پرداختن زن هســتند ،در اســتقبال از طالبــان خــود گویــای هزار

بــه انقــاب فکــری و پارادیگمایــی در درون جامعــه ،حــرف و حدیثــی اســت کــه چگونــه غــرب بــر اســاس
درگیــر مدیریــت روزان ـ ه شــده و بــا ندان ـ م کاریهــای منافــع خــود همــواره از ارتجــاع حمایــت نمودهانــد.

خــود در ادارهی دولــت تمامــی اعتراضــات مردمــی را بر ایــن صحنههــای اســتقبال دســت کمــی از تصاویــر

روی خــود آوار نمودنــد .در همــان اوان انقــاب چشــم حمایتهــای غــرب در برجســته نمــودن خمینــی و
طمــع بــه صندلــی قــدرت ســبب شــد تــا دوســتان بازگشــت وی بــه ایــران در  ۱۲بهمــن ســال  ۵۷نــدارد.

قدیمــی تبدیــل به دشــمنان امــروز گردنــد .به مــوازات آنهــا بــا ایــن کار خــود دولتــی مرتجــع را بــه مــدت

آن «دولــت ســایه» در قــم فرصتــی طالیــی جهــت چهــل و ســه ســال بــر مــردم ایــران تحمیــل نمودنــد.

دســتیابی بــه مســند قــدرت را بــه دســت آورد.

تاریــخ حاکمیــت در ایــران بعــد از اینکــه انقــاب

جامعـهی تــودهای ایــران کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر مشــروطه بــرای گــذار از نظــام مطلقــه چــه بــه صــورت

آموزههــای دینــی قــرار داشــت ،طــی یــک دورهی کوتاه دینــی و چــه پادشــاهی آن بــا مداخلـهی خارجــی ناکام
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و در راه کســب مشــروعیت از نظــر مردمــی نیــز هیــچ و همــکاری مخالفــان مشــروطه در مشــهد و نیروهــای
تالشــی ننمــوده اســت .چــون بــر اســاس جهانبینــی مذهبــی مخالــف مشــروطه کــه تحــت تاثیــر «شــیخ

دولــتداری ،حاکمیــت یــا دارای فــره ایــزدی بــوده و فضـلاهلل نــوری» بودنــد دشــمنی نشــان داد .بعدها این
ی ابعــاد گســتردهتری یافتــه و بــا مداخلــهی
یــا معصــوم و برگزیــدهی خــدا میباشــد .لــذا مردمــی همــکار 

نیســت و در ایــن بــاره الزم ندیــده بــه مــردم جوابگــو مســتقیم نظامــی نیروهــای «قــزاق» در ســرکوب

باشــد .اگــر در طــول ایــن چهــار دهــه رژیــم والیــت مشــروطه خواهــان آذربایجــان و به توپ بســتن مجلس

فقیــه ،جمهــوری بــودن را بــه یــدک میکشــد تنهــا مانــع از بــه نتیجــه رســیدن انقــاب مشــروطه گشــت.

بــرای روپــوش نهــادن بــر جوهــر راســتین جهانبینــی البتــه در عصــر حاضــر مداخلـهی مســتقیم بــه صــورت
اســت کــه بــر اســاس آن خــود را تعریــف نمــوده .بــا گذشــته شــاید ممکــن نباشــد .اکنــون روابــط ایــران و

گذشــت زمــان رژیــم چهــرهی واقعــی خــود را بیشــتر روســیه کــه بــدون در نظــر گرفتــن منافــع خلقهــای

نمایــان ســاخته و اینــک نیــز واقعیــت بدنــهی ایــن ایــران روز بــه روز در حــال گســترش میباشــد،
ی بــر علیــه خلقهــا بــوده و میتوانــد
رژیــم تمامــا عریــان گشــته و نشــان از آن دارد کــه تهدیــد بزرگــ 

سیاســتهای پیــرو شــده در راســتای مســتحکمتر در ســرکوب نیروهــای انقالبــی مردمــی نقشــی موثــر

نمــودن هســتهی حاکمیــت مطلــق بــر جامعــه داشــته باشــد .عملکردهــای روســیه بــرای ســرکوب
میباشــد.

نمــودن معترضیــن «قزاقســتان» و کنتــرل وضعیــت به

ســفر رئیســی بــه روســیه نشــان داد رژیــم در صــدد نفــع حاکمیــت ایــن کشــور بیانگــر واقعیت و سیاســت
ت خارجــی خــود را تســلیم روســیه روســیه در منطقــه میباشــد.
اســت تــا سیاس ـ 

نمــوده و در مذاکــرات «ویــن» ایــن روســی ه اســت کــه در کنــار ایــن روابــط دیپلماتیکــی میــان ایــران و

بــه نمایندگــی از ایــران بــا آمریــکا گفتگو خواهــد نمود .روســیه ،رژیــم اســتعمارگر ایــران را کــه پیشــتر گرایش
مطمئنــا روســیه هــم از طریــق ایــران جنــگ هژمونــی غربــی و انگلیســی داشــت را بــه ســوی شــرق متمایــل

کــه بــا آمریــکا دارد را بــه پیــش میبــرد .رژیــم ســعی نمــوده و دورنمــای بلعیــده شــدن توســط اژدهــای

دارد حاکمیــت دینــی خــود را حفــظ نمایــد و در برابــر ســیر ناپذیر«چیــن» را غیــر قابــل حــذر نمــوده اســت.

نیروهــای خارجــی آمــادهی هــر نــوع نرمــش قهرمانانــه پیمــان ۲۵ســاله میــان چیــن و ایــران کــه چنــد ســال
میباشــد .نبایســتی فرامــوش نمــود گســترش و پیــش توســط دولــت روحانــی و بــا دیپلماســی «لبخند

عادیســازی روابــط خــود بــا کشــورهای همســایه ظریــف» انعقــاد گردیــد ،بــه حــدی رســوا کننــده

و رویکــرد منعطــف در توافقــات هســتهای بــا هــدف میباشــد کــه حاکمیــت هیچــگاه نخواســت مفــاد آن

محکــم نمــودن پایههــای حاکمیــت میباشــد و ایــن را بصــورت صریــح بــه جامعـهی جهانــی ارائــه دهــد .بــا
توافقــات منافــع خلقهــای ایــران مــورد توجــه نیســت .گذشــت زمــان و در دورهی حاکمیــت رئیســی مفــاد آن
تاریــخ روابــط ایــران و روســیه همــواره جــای تامــل کــم کــم نمــود مییابنــد .در حــال حاضــر ســکاندار
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مانــد ،بصــورت تسلســل واری تکــرار میگــردد .این نوع داشــته اســت .از همــان آغــاز روســیهی تــزاری بــا

رژیــم والیــی یعنــی «خامنــهای» بــا قرادادهــای کننــد .بــا گذشــت چهــار دهــه از انقــاب تحولــی در

مذکــور روی «فتحعلیشــاه» قاجــار را ســفید نمــوده شــیوههای حکومتــی رژیــم حاکــم بــر ایــران نــه

اســت .در دوران فتحعلیشــاه قاجــار عهدنامــهی ننگین در سیاســتهای داخلــی و نــه در سیاســتهای
«ترکمنچــای» بــر ملــت ایــران تحمیــل گردیــد .اینک خارجــی صــورت نگرفتــه و باز شــمال کشــور در دســت
تاریــخ بــه گونـهای دیگــر تکــرار میشــود و معاهــدهی روسهاســت و جنــوب در دســت چیــن .آنچــه فــرق

بیســت و پنــج ســاله میــان ایــران و چیــن اگــر بدتــر نمــوده تنهــا ســپردن حاکمیــت جنــوب ایــران از غــرب

و ننگینتــر از معاهــدهی ترکمنچــای نباشــد دســت بــه شــرق اســت .ایــن بــار بــه صورتــی هماهنــگ شــده

کمــی از آن نــدارد .چیــن بهرهبــرداری از منابــع خلیــج بــا رژیــم والیــت مطلقــهی فقیــه در مرکــز ،اقتصــاد

فــارس بــه مــدت بیســت و پنــج ســال ،تنهــا بخشــی کشــور بــه چیــن واگــذار گشــته و عرص ـهی سیاســت
از ایــن قــرارداد اســت .بهرهبــرداری از جزایــر قشــم و نیــز بــه روسهــا .در حــال حاضــر شــیخ قــم از لنــدن

کیــش و ماهیگیــری از خلیــج فــارس بــه گونهایســت بــه ســوی کرملیــن تغییــر قبلــه دادهانــد.

کــه همیــن مناطــق بــرای مــردم بومــی حاشــیهی در ایــن میــان چیــزی کــه نمیتــوان بــر آن خــرده

خلیــج تبدیــل بــه خــاک بیگانــه شــده .لــذا حــال بــا گرفــت و واقعیت الینفک نظام ســرمایهداری را تشــکیل
ایــن اوضــاع هــر کــس مانــده کــه نــام ایــن خلیــج را میدهـد؛ ایــن کــه ایــن نیروهــا بــرای پیگیــری منافــع

فــارس بنامــد یــا چیــن.

خــود منافــع خلقهــا را نادیــده و پایمــال مینماینــد.

مفــاد ایــن پیماننامــه تنهــا در ایــن بعــد نمیباشــد ،ولــی بــه طــور حتــم الزم اســت به تنــدی پیشــاهنگان

بلکــه ابعــاد جداگانــهی امنیتــی و از همــه مهمتــر سیاســی و روشــنفکران را مــورد نقــد قــرار داد و مانــع

کنتــرل فضای مجــازی و تمامــی شــبکههای اجتماعی از رشــد کســانی شــد کــه بنــا بــه اقتضــای زمانــه نــان
را نیــز در بــر میگیــرد .بــه عبارتــی رژیــم ســعی دارد با بــه نــرخ روز خــورده و عنــوان روشــنفکر را بدنبــال خود

همــکاری چیــن پــروژهی محصــور نمــودن خلقهــای و عملکردهایشــان یــدک میکشــند .از همــه مهمتــر
ایــران را بــه اجــرا در آورده و وضعیــت اجتماعــی ،بایســتی چهــرهی واقعیشــان را بــه جامعــه نمایانــد.
امنیتــی شــدهای مشــابه کــرهی شــمالی بــر خلقهــای چیــزی کــه ُمــد گشــته حضــور سیاســیونی اســت کــه
ایــران را در آینــدهای نزدیــک پیــاده نمایــد.

تبدیــل بــه مهــرهی ســوخته شــده و روز بــه روز بــا

اگــر در بحبوجـهی جنــگ جهانی دوم متفقیــن ،خاک تنگتــر شــدن حلقــهی خودیهــا بــه شــمار ایــن

ایــران را از شــمال و جنــوب میــان خــود تقســیم نموده مهرههــا افــزوده میشــود .کســانی ماننــد احمدینــژاد،
و در شــمال روسهــا حاکــم شــدند و در جنــوب هــم خانــوادهی رفســنجانی و الریجانیهــا و معلــوم نیســت

انگلیسهــا ،مرکــز جغرافیــای ایــران نیــز اگــر چــه در در آینــده چــه کســانی بــه ایــن لیســت اضافــه خواهند
دســت رژیــم پهلــوی باقــی مانــد ،امــا زیــر ســیطرهی شــد .هــر از گاهــی ســعی دارنــد بــا افشــاگری ،خــود

آلمــان مدیریــت میشــد .مــردم ،نخبــگان سیاســی و را بــه گــود سیاســت وارد نماینــد و بــا گفتــن «:مــن

روشــنفکران بعــد از ســالها مبــارزه ،عاقبــت در ســال نبــودم و مــن نکــردم و مــن کارهای نبــودم» خــود را

١٣٥٧توانســتند ایــن رژیــم دســت نشــانده را خلــع مبــرا از گنــاه نشــان دهنــد .ایــن در حالیســت کــه
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گشــتهاند.

بنیــان جامعــه ایجــاد مینمایــد .وضعیتی کــه جامعهی

در کنــار اینهــا کســانی قلمشــور و روشــنفکر مآبــی ایــران در آن قــرار گرفتــه را نمیتــوان بــدون در نظــر

وجــود دارنــد کــه بــا بــی مســئولیتی هرچــه تمامتــر گرفتــن ایــن شــخصیت روشــنفکر مــأب در ایــران

بــر جوانــان تاختــه و آنهــا را مشــتی «الوبالــی ،پــر تحلیــل نمــود.
توقــع و لــوس و ننــور» مینامنــد .غافــل از ایــن کــه

روشــنفکری در ایــران همــواره بــا معضالتــی مواجــه

همیــن جوانــان بودنــد کــه در اعتراضــات دی  ۹۶و بــوده کــه علــل و دالیــل خــاص خــود را داشــته .گاهــی

آبــان  ۹۸بــه صورتــی رادیــکال در مقابــل سیاسـتهای تحــت عنــوان مدرنیتــه تمایــل بــه غــرب داشــته و

اســتبدادی و ضــد دمکراســی رژیم ســینه ســپر نمودند بــا دیدگاهــی غربــی بــه جامعــه نگریســته ،بــه جــای
و بــر ســفیدی بــرف دی ۹۶گلهــای ســرخی گشــتند تحلیلــی جامعهشناســانه و تــاش بــرای تحــول

کــه جوانــه زده مانــدگار شــدند .آنهــا نقش روشــنفکران فرهنگــی جامعــه مبنــی بــر ریشــههای فرهنگــی
بروکراتیــک را بــازی مینمایــد و از مقــدار تریبونــی کــه متعلــق بــه آن ،ســعی در تغییــر ظاهــری داشــته و تنها

در اختیــار دارنــد ،گاهگاهــی بــه سیاســتهای رژیــم در پـــی گرتهبــرداری بــوده اســت .از طــرف دیگــر بــا
میتازنــد ،امــا در واقــع از وضعیــت موجــود راضــی تاکیــد بــه ایــران شــهری و مکمــل دیــدن فرهنــگ

هســتند .آنهــا بــه خوبــی میداننــد کــه رژیــم از ایــن خــود چــه از نــوع پانایرانســم و چــه مذهبــی آن
انتقادهــا ابایــی نداشــته و بــه چنیــن افــرادی بــرای ســعی در توجیــه نمــودن تاریــخ را داشــته و بــه صورت
مشروعیتبخشــی بــه نظــام خــود احتیــاج دارد.

انقالبــی تاریــخ را کنــکاش ننمــوده و در ایــن رابطــه

در ادبیــات مبــارزات طبقاتــی ،مارکــس راجــع بــه گامــی برنداشــت ه اســت.

طبقــهی کارگــر و پرولتاریــا تعریفــی تحــت عنــوان طبــق تقویــم هجــری شمســی  ۲۰جمــادی الثانــی
«لمپــن پرولتاریــا» دارد .در ایــن تعریــف «:لمپــن ســالروز تولــد «فاطمــه» دختــر حضرت«محمــد» بــه

پرولتاریــا خــرده طبق ـهای از جامعــه هســتند کــه بــر عنــوان روز «زن» و «روز مــادر» از طــرف رژیــم اعــام
خــاف بورژوایــی و پرولتاریــا در تولید نقشــی نداشــته و گشــته و امســال هــم  ۳بهمــن  ۱۴۰۰ســالروز آن

در حاشــیهی اجتمــاع از راههای مشــکوکی مانند گدایی بــود .میخواهــم جــدای از تعصــب دینــی ،شــخصیت
و واســطهگری و کالهبــرداری بــه گــذران زندگــی «فاطمــه» کــه در دورهی تاریخــی خاصــی زیســته

میپردازنــد» .بــد نیســت در اینجــا هــم تعاریفــی را مــورد بررســی قــرار دهــم .دکتر«علــی شــریعتی»

بــا همیــن درونمایــه نســبت بــه لمپــن روشــنفکر و از معــدود روشــنفکران ایرانــی اســت کــه بــا دیــدی

لمپــن سیاســتمدار داشــته باشــیم .کســانی کــه خــود شــرقی نقــش عمــدهای در بازبینــی اخالقیــات داشــته

خوانــده سیاســتمدار و روشــنفکر شــدهاند ،بــدون اینکه و توانســته تعریفــی انقالبــی از آیین تشــیع ارائــه داده و
توانســته باشــند در زمینـهی آزادی و دمکراســی خلقی شــیعهی صفوی و شــیعهی علــوی را از یکدیگر تفکیک

گامــی برداشــته باشــند .آنهــا همــواره بــه ماننــد آلتی نمایــد .وی در دورهی قبــل از انقــاب بــا ایجــاد گرایــش
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همینهــا در دورهای کــه در حاکمیــت جــای گرفتــه در دســت حاکمیــت جهت مشروعیتبخشــی بــه نظام

اســام انقالبــی بخــش بزرگــی از جوانــان را تحــت تاثیر زن را هرچــه بیشــتر تبدیــل بــه ماشــین تولیــد مثــل،
قــرار داد .شــاید اکثــر مــا کتــاب« فاطمــه فاطمــه خدمتــکار شــوهر و فرزنــدان نمایــد .ایــن الگــوی نظــام

اســت» وی را خوانــده باشــیم .انتخــاب هــر شــخصیتی مردســاالری بــرای زن اســت کــه در نمــود رژیــم ضــد
تاریخــی و برجســته نمــودن آن بیانگــر جهانبینــی زن حاکــم بــر ایــران بــه صــورت بــارز و آشــکاری نمایان

روشــنفکر میباشــد« .فاطمــه» و مقایســه نمــودن آن گشــته اســت .بــدون شــک ایــن موضــوع مفصلــی بوده

بــا شــخصیتهای تاریخــی دیگــری چــون «آســیه» و بــه بررســی ژرف و وســیعی نیــاز دارد .امــا بــه وضــوح
مــادر «موســی» و «مریــم» مــادر «عیســی» حائــز طــرز فکــر و مبــارزهی روشــنفکر ایرانــی در برابــر ایــن

وضعیــت را بــه مــا نشــان میدهــد .چنین روشــنفکری

اهمیــت اســت.

در تاریــخ دینــی کــه متنــی مبتنــی بــر ذهنیــت نمیتوانــد پیشــاهنگ انقــاب اجتماعــی باشــد و تنهــا

مردســاالری را دارا میباشــد ،زن همــواره بــا مــرد در حــوزهی شــخصی خــود باقــی خواهــدمانــد.

تعریــف گشــته و بهتریــن نقشــی کــه برایــش تعریــف در حــال حاضــر جامعهی ایــران در مقابل سیاسـتهای

شــده «مــادری» و «همســری» تقــدس یافته میباشــد .رژیــم به پیــکاری شــرافتمند برخاســته و مســیر آزادی

روشــنفکر ایرانــی هــم از ایــن زاویــه بــه زن نگریســته و خــود را بازیافتــه اســت .او بــه خوبــی میداند گســترش

ســعی دارد بــا برجستهســازی ،آن را تبدیــل بــه الگویی روابــط رژیــم بــا نیروهــای خارجــی ،بــه معنــای افزایش

بــرای تمامــی زنــان نمایــد .ایــن روشــنفکر قابلیــت فشــار هــر چــه بیشــتر و نــه نویــد دمکراســی و بهبــود
یــک برخــورد انقالبــی را نداشــته و نــه تنهــا تــوان وارد اوضــاع بــرای جامعــه میباشــد .خلقهــای ایــران بــا

ی خــود بــه
نمــودن زن بــه متــن جامعــه را در خــود نمییابــد ،بلکه شــعور سیاســی و ســطح اجتماعــی بــاال 
از وضعیــت تحمیلــی موجــود بــر زن راضــی بــوده و ایــن مهــم واقــف گشــته کــه در راه دســتیابی بــه

همــواره وی را در پســتوی خانــه و در خدمــت شــوهر آزادی ،بــدون تکیــه بــر نیــروی جوهــری خــود بــه

و فرزندانــش میخواهــد.

هیــچ کــس و نیرویــی نبایســتی امیــد فــرج داشــت.

دســتگاه تبلیغاتــی رژیــم ضــد زن والیــت فقیــه بــه در وضعیــت موجــود حضــور پیشــاهنگ واقعــی مــردم

صــورت عملــی ایــن الگــوی زن بــودن را تحــت عنــوان کــه بتوانــد اعتراضــات پراکنــدهی خلقــی را بــه ســوی

الگــوی «فاطمــه» ترویــج میدهــد .زن و مــادری کــه هدفــی معلــوم رهنمــود باشــد بســیار مهــم اســت .لــذا

در ســکوتی عمیــق و بســیار مطیعانــه خــود را فــدای نیرویــی کــه بتوانــد اعتمــاد جامعــه را جلــب نمــوده و

همســر و فرزندانــش مینمایــد« .مریــم» هــم کــه توان بــه گونـهای انقالبــی در راســتای تحــول اجتماعــی گام
دفــاع از خــود را نداشــت و بایســتی فرزنــد کــودکاش برداشــته و داری برنام ـهای هدفمنــد جهــت مرحل ـهی
«عیســی» ،تحت عنــوان معجــزه در همــان اوان نوزادی گــذار و بعــد از آن باشــد ،تــوان و لیاقــت پیشــاهنگی

بــر پاکــی و بــی گناهــی وی شــهادت م ـیداد .بدیــن جامعــه را دارا خواهــد بــود.

صــورت میبینیــم روزانــه بــا حملــه بــه زن ســعی دارد

وی را از حضــور در جامعــه بیــرون رانــده و بــا پیــروی
از سیاســت افزایــش جمعیــت و «کــودک همســری»
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کوردها :بزرگرتین قربانیان
جنگ با تروریسم
کاویان کامدین
درک منطقـهای و جهانــی از واقعیــت دولــت فاشیســت
ترکیــه چیســت؟ جوامــع و ملــل مختلــف در ایــران چــه
درکــی از دولــت فاشیســت ترکیــه دارنــد؟ بایــد واقعیت
ایــن کشــور را چگونــه و از زبــان چــه کســی بشناســیم؟
آیــا واقعــاً میتــوان بــه تعاریفــی کــه رســانهها و
نهادهــای رســمی دولــت از خــود ارائـه میدهنــد ،بــاور
کــرد؟
معمــوال در افــکار عمومــی جوامــع و بهويــژه ملــل
در ایــران ،دولــت فاشیســت ترکیــه بهعنــوان دولتــی
مــدرن بــا ارزشهــای غربــی و ســکوالر و لیبــرال
دمکراســی شــناخته شــده اســت .اگــر چــه در برخــی
مقاطــع احــزاب و گرایشهــای نزدیــک بــه اخــوان
المســلمین قــدرت سیاســی را در ایــن کشــور بــه دســت
میگیرنــد ،امــا نهایتــا و در کل بهعنــوان کشــوری
پیشــرفته و یکــی از مراکــز گردشــگری در منطقــه و
جهــان ،شــناخته میشــود .ایــن ادراک مــا از ترکیــه
بدونشــک در نتیجــهی فعالیتهــای رســانهای و
تبلیغاتــی شــکل میگیــرد کــه روزانــه افــکار مــا را
تحــت هجــوم قــرار میدهنــد .امــا آیــا واقعــا چنیــن
اســت؟
اکثــر اندیشــمندان و متفکریــن عصــر در ایــن مــورد
کــه نظــام جهانــی متکــی بــر ارزشهــای لیبرالیســتی
غربــی در بحرانــی همهجانبــه قــرار دارد و ایــن

نظــام بحرانآفریــن در تمــام ابعــاد حیــات بشــری
در بنبســتی عمیــق قــرار گرفتــه اســت ،همفکــر و
همنظــر هســتند .یکــی از ایــن حوزههــا چیــزی اســت
بــه نــام فهرســت احــزاب و ســازمانهای «تروریســتی»!
اینکــه کــدام ســازمان و حــزب بــا کــدام مــدارک و
اســناد قانونــی مرتکــب کدامیــن جرائــم انســانی شــده
و در مقابــل ارزشهــای جهانشــمول انســانی بایــد مجــرم
شــناخته شــود؟
همچنــان کــه میدانیــم طــی چنــد مــاه اخیــر کمپینــی
جهــت خــروج نــام  PKKاز فهرســت ســازمانهای
تروریســتی آغــاز بــه کار کــرده اســت .همزمــان با دســت
بــه کار شــدن ایــن کمپیــن یــک بــار دیگــر گفتمــان
تروریســم در افــکار عمومــی کوردســتان ،خاورمیانــه
ث برانگیــز شــده اســت .یکــی از ریشــهای
و اروپــا بحــ 
تریــن علــت دســت بــه کار شــدن ایــن کمپیــن،
پرســشهای بــی پاســخ مــردم کوردســتان اســت کــه
چــرا ،بــه چــه دلیــل و بــا اتــکا بــر کدامیــن علــل بایــد
ملتــی تروریســت معرفــی شــود؟ زیــرا افــکار عمومــی
قــرار دادن نــام  PKKدر فهرســت احــزاب تروریســتی
را نابجــا ،ناعادالنــه و سیاســی میداننــد .چنیــن فکــر
میکننــد کــه در پُشــت ایــن بــازی یــک سلســله
مصالــح سیاســی ،اقتصــادی ،نظامــی و دیپلماتیــک
وجــود دارد .چــون افــکار عمومــی متوجــه شــدند کــه

بــود و نبــود حزبــی در ایــن لیســت ،میتوانــد میلیاردهــا
دالر ســودآور و یــا زیانآفریــن باشــد .متوجــه شــدند
چــه کســانی ،دولتهــا و کمپانیهــای در ایــن بــازی
پلیــد نقــش بــازی میکننــد و حتــی ی ـکگام از منافــع
خویــش عقبنشــینی نمیکننــد؟
شــکی نیســت کــه قــرار دادن نــام  PKKدر فهرســت
ســازمانهای تروریســتی یــک مبحــث سیاســی و
ایدئولوژیکــی محــض بــوده و عــاری از هرگونــه بســتر
قانونــی اســت .برخــی از دالیــل تــرور نامیــدن مبــارزات
 PKKعبارتنــد از:
-۱اوال ،بهعنــوان مثــال و بــه ســادهترین زبــان ،دولــت
فاشیســت ترکیــه عضــو ناتــو و یکــی از مهمتریــن
پایگاهــای غــرب در غــرب آســیا و خاورمیانــه بهشــمار
میآیــد .طبــق قــرارداد اســتراتژیک میــان ناتــو و دولــت
فاشیســت تــرک ،کســی ،گروهــی و یــا ســازمانی اگــر بــا
ایــن دولــت تضــادی داشــته باشــد ،طبیعتـاً و مســتقیما
بــا ناتــو و اروپــا و غــرب درگیــر اســت.
 -۲مســئلهی تقســیم ســرزمین کوردهــا در میــان چهــار
دولــت پــس از جنــگ جهانــی اول ،مســتقیما طــرح
بریتانیــا ،فرانســه ،آلمــان و در مجمــوع اروپــا اســت.
اســتقالل کوردهــا و کوردســتان بــه معنــی از هــم
فروپاشــی نظــام صدســالهی دولت-ملــت در خاورمیانــه
اســت ،و چــون قســمت شــمالی ســرزمین کوردهــا
پرجمعیتتریــن و پهناورتریــن بخــش کوردســتان
را تشــکیل میدهــد ،طبیعتــاً سرنوشــت دیگــر
بخشهــای کوردســتان نیــز ماننــد گوشــت و اســتخوان
بــه اســتقالل آن گــره خــورده اســت.
 -۳حــل دمکراتیــک مســئله کــورد در ترکیــه ،منجــر بــه
دمکراتیزاســیون ترکیــه میشــود .بــه دیگــر ســخن نــه
تنهــا ترکیــه ،بلکــه مســتقیما دیگــر دولتهــا درگیــر
مســئلهی کــورد را نیــز بــه مــرور زمــان و بــه صورتــی
اجبــاری و اجتنابناپذیــر ،ناگزیــر بــه پذیــرش هویــت و
حقــوق ملــی کوردهــا خواهــد نمــود کــه در ایــن صــورت
کل خاورمیانــه دســتخوش تغییــر و تحوالتــی ریش ـهای
خواهــد شــد.
 -۴پایــان منازغــه و خونریــزی در خاورمیانــه و
کوردســتان بــه شــدت بــه مصالــح ناتــو ،آمریــکا و اروپــا،
حتــی کمپانیهــای خصوصــی تولیــد تســلیحات نظامــی
صدمــه وارد خواهــد کــرد .ادام ـهی جنــگ ،خونریــزی
و کشــتارهای روزانــه و حتــی ناامنــی در غــرب آســیا و
خاورمیانــه ،برابــر اســت بــا تامیــن منافــع ناتــو ،آمریــکا و
دولتهــای غربــی! توقــف یکســالهی جنــگ دســتگاه
تنفســی نظــام را در خاورمیانــه بــه شــدت تضعیــف
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خواهــد نمــود .حتــی رونــد بحــران موجــود را تســریع و
بــه تزلــزل در آمــدن پایههــای نظــام را حتمــی خواهــد
نمــود .بــر ایــن اســاس ادامــه و اســتمرار نظــام غــرب
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا جنــگ موجــود در کوردســتان و
خاورمیانــه دارد .مســئلهی آمریــکا و روســیه ،مســئلهی
فلســطین و اعــراب ،مســئلهی ایــران و اســرائیل،
مســئلهی ایــران و عربســتان ،مســئلهی کوردهــا و
دولتهــای اشــغالگر اش .فقــط خطــوط ســتبر زوایــای
جنگــی خونینــی اســت کــه شــب و روز در خاورمیانــه
جریــان دارد و جهــت پابرجامانــدن نظــام بایــد هــم
جریــان داشــته باشــد!
 -۵پتانســیل سیاســی و دمکراتیــک جنبــش دمکراتیــک
ملــی کوردســتان در حــل و چارهیابــی مســائل سیاســی،
اجتماعــی ،قومی-اتنیکــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
بهعنــوان موجــی عظیــم در کوتاهمــدت میتوانــد تمــام
منطقــه را تحتتاثیــر قــرار داده و بــه دیگــر بخشهــای
خاورمیانــه رخنــه کنــد .واقعــاً اگــر قدرتهــای غربــی
فقــط شــش مــاه یــا یــک ســال اجــازه بدهنــد ،بــا
دسیســه ســازی مســائل را پیچیدهتــر و بحرانیتــر
نکننــد ،مســئله کــورد بــه مســالمتآمیزانهترین شــیوه
قابــل حــل بــوده و هســت .و در ایــن صــورت نیــز
میتوانــد بــه مــدل و یــا الگــوی بــرای حــل دیگــر
معضــات خاورمیانــه تبدیــل گــردد .در اینجــا رویکــرد
تمــدن هژمونیکــی غــرب متکــی بــر عــدم حــل مســائل،
معضــات و مشــکالت اســت ،نــه «حــل » و برقــراری
امنیــت در خاورمیانــه!
یــک خاورمیانــه امــن و بــا ثبــات کــه بتوانــد نظامــی بــا
محتــوای دمکراتیــک داشــته باشــد مــورد نظــر نیســت.
نــه تمــدن غــرب چنیــن رویکــرد و سیاســتی را پیــروی
میکنــد و نــه دوئــل منطقــه! بــرای مدرنیتــهی
کاپیتالیســتی وجــود ناآرامــی ،فضــای خشــونتآمیز
و نظامــی ،فضــای بســیار مهآلــود و مناســب بــرای
ماهیگیــری اســت.
 -۶هیــچ قدرتــی قــادر نیســت یــک نیــروی مشــروع و بر
حــق را ،دعــوای ملتــی بــا جمعیتــی قریــب بــه ۶۰-۵۰
میلیــون را متوقــف ســازد ،مگــر اینکــه آنــرا نامشــروع و
ناحــق جلــوه دهــد .نــه حمایتهــای سیاســی و قانونــی
غــرب و نــه کمکهــای مالــی و تســلیحاتی قــادر بــه
جلوگیــری از  PKKنشــدند .در ایــن صــورت بهتریــن
و موثرتریــن روش متوقــف ســازی  ، PKKقــرار دادن
آن در فهرســت ســازمانهای تروریســتی و بدونشــک
پنهانســازی چهــرهی هولنــاک نظــام جهانــی اســت .از
ایــن طریــق هــم دعــوای آزادی و دمکراســی کوردهــا
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متوقــف خواهــد گردیــد و هــم چهــره نظــام جهانــی
بســیار اســتادانه پنهــان خواهــد شــد.
در ایــن جــا صرفــا قــرار دادن نــام  PKKو ملتــی
در فهرســت ســازمانهای تروریســتی مطــرح نیســت.
بلکــه ســکوت مطلــق آمریــکا ،ناتــو و اروپــا در مقابــل
قتلعامهــای صدســالهی دولــت فاشیســت ترکیــه
در میــان اســت کــه حــال بــه یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای نظــام تبدیــل گردیــده اســت .چــرا غــرب
حتــی در برابــر اســتفاده دولــت فاشیســت ترکیــه از
تســلیحات شــیمیایی ســکوت اختیــار کــرده اســت؟
مگــر نــه اینکــه هــر روز دولــت تــرک دههــا زن،
کــودک و مــردم غیــر نظامــی را بــه قتــل میرســاند؟
یــا اینکــه قوانیــن حقــوق بشــر «شــما» مشــمول حــال
ملــت کــورد نیســت و یــا اینکــه بــازی دیگــر در جریــان
اســت؟ چــون قــرار دادن نــام  PKKدر فهرســت
ســازمانهای تروریســتی چــراغ ســبزی اســت در
ت و ذهنیــت ســرکوب و قتلعــام دولــت
جهــت سیاس ـ 
فاشیســت ترکیــه! بــا ایــن کار غــرب مســتقیما شــریک
سیاس ـتهای نسلکشــی ترکیــه ،علیــه کوردهــا اســت.
فقــط طــی ســالهای  ۵ -۱۹۹۵-۱۹۹۳هــزار روســتای
شــمال کوردســتان از طــرف دولــت و ارتــش فاشیســت
تــرک بــه آتــش کشــید شــد ،بیــش از چنــد میلیــون
تبعیــد و صدهــا هــزار نفــر غیــر نظامــی مفقــود و بــه
قتــل رســیدند .طــی  ۱۰ســال اخیــر صدهــا غیرنظامــی
اعــم از زن ،کــودک و مســن در جنــوب کوردســتان
هــدف پهبادهــای ارتــش فاشیســت تــرک قــرار گرفتنــد
و بــه قتــل رســیدند.
طــی چنــد مــاه اخیــر پهبادهــای ارتــش فاشیســت
تــرک صدهــا غیــر نظامــی را در شــنگال ،روژآوا و شــمال
کوردســتان بــه قتــل رســاندند .علیرغــم اینکــه روابــط
دســتگاه اطالعاتــی دولــت فاشیســت تــرک بــا داعــش
برمــا شــد و دولــت تــرک از داعــش بهعنــوان مهــرهی
ســرکوب کننــده علیــه کوردهــا اســتفاده میکنــد
و مــدارک موثقــی در ایــن رابطــه در دســت هســتند،
پــس چــرا حتــی کوچکتریــن اعتراضــی در مقابــل آن
نمیشــود؟
هــر انســان ،ملــت ،دولــت و یــا تمدنــی اگــر متکــی بــر
ســه عنصــر ریشــهای انســانی یعنــی عدالــت ،آزادی و
برابــری نباشــد و یــا در ایــن مــوارد بــی اعتنــا و بــی
تفــاوت باشــد ،بــدون شــک بــا ارزشهــای انســانی
در تضــاد قــرار خواهــد گرفــت .بــی اعتنایــی در ایــن
ســه مــورد ،نشــانههای قــوی نســبت بــه فرســودگی
پایههــای اخالقــی و انســانی آن تمــدن هســتند.

مــا در جهانــی فرســوده و عــاری از ارزشهــای اخالقــی،
انســانی و وجدانــی زندگــی میکنیــم کــه خویــش را بــا
پــرده آزادی ،عدالــت و دمکراســی پنهــان نمــوده اســت.
زیــرا در میانـهی آنچــه در رســانه هــر ســاعت گــزارش
میشــوند و آنچــه در واقعیــت بــه وقــع میپیونــدد
شــکافی اســت ماننــد قلــه قــاف کــه امــکان پنهــان
نمــودن آن غیــر ممکــن اســت!
جامعــهی جهانــی صرفــا بــه پــرده پوشــی اتهامــات
دولــت فاشیســت ترکیــه بــه ژینوســاید کوردهــا بســنده
نکــرده ،بلکــه بــا متهــم نمــودن کوردهــا بــه تروریســم
چهــره پنهــان پُشــت ایــن دولــت «قاتــل» را نیــز عــادی
معمولــی نشــان میدهــد .زیــرا نظــام مدرنیتــهی
کاپیتالیســتی خــود بزرگتریــن مولــد تروریســم در طــول
تاریــخ اســت .نظامــی کــه خــود مولــد ســازمانهای
ماننــد القاعــده ،داعــش ،حــزب بعــث و فاشیســم در
ترکیــه اســت!
نظــام مدرنیتـهی ســرمایهداری هنــوز بــه جــرم تــرور «
آزادی و عدالــت» متهــم نشــده اســت .ایــن نظــام حتــی
اگــر مدعــی باالتریــن اســتاندارد حقــوق بشــر و آزادی
نیــز باشــد ،بــاز ســاختاری فاشیســتی و تروریســتی
دارد .در اینجــا نبایــد شــیفتهی جلــوهی فریبآمیــز
و مدرننمــای ارزشهــال لیبرالــی و نولیبرالــی تمــدن
غــرب شــد .واقعیــت بســیار متفاوتتــر از آن چیــزی
اســت کــه در ظاهــر مینمایــد!
حتــی اگــر ایــن دولت-ملــت کــورد هــم باشــد ،چیــزی
از سرشــت آن تغییــر نخواهــد کــرد .آیــا سیاســتی کــه
بــر کوردهــا در مناطــق جنوبــی کوردســتان گویــا بــه
نــام حکومــت کــورد اعمــال میگــردد ،طبیعتــا بیانگــر
چــه چیــزی اســت؟ جــز فاشیســم اجتماعــی و فرهنگــی
یــا خاندانــی بــا کــدام تعاریــف میتوانیــم آنــرا تعریــف
کنیــم؟
پــس ســرانجام انقــاب جوامــع و ملــل در روژهــات
و ایــران در ســال  ۱۳۵۷کــه بــه حکومــت روحانیــون
انجامیــد را بــا چــه اصطالحــات و تعاریفــی میتــوان
تعریــف نماییــم ،جــز تــرور و فاشیســم؟ اگــر
قدرتمندتریــن ایدئولــوژی مخالــف (بعــد از شــوروی
ســابق ) کــه در افراطــی گرایــی تشــیع تجلــی یافــت،
نتوانســت از زیــر ایــن نظــام فاســد پُشــت راســت کنــد
و در مدتــی بســیار کوتــاه بــه بخشــی از نظــام جهانــی
تبدیــل شــد و هنــوز هــم از نظــر لفظــی خــود را
بهعنــوان رادیکالتریــن گــروه مخالــف نظــام در ســطح
جهــان نشــان میدهــد ،پــس بایــد دریافــت کــه «آب
از چشــمه گل آلــود» اســت!

دلیــل اینکــه افــکار بیــن الملــل تهاجمــات دولــت
فاشیســت ترکیــه را بــه کوردهــا مشــروع نشــان
میدهــد ،بــدون ارائــهی هیــچ مــدرک و اســنادی
کوردهــا و نماینــدگان سیاســی آنــان را بــه «تروریســم»
متهــم میســازند و از ژینوســاید شــدن علنــی کوردهــا
چشمپوشــی میکننــد ،محتــوای مشــترک فاشیســتی
در بطــن و پایههــای ایدئولوژیکــی و اخالقــی در بیــن
نظــام جهانــی و دولت-ملــت تــرک اســت!
در ایــن گفتمــان چنیــن نتیج ـهای بــه دســت میآیــد:
جهــت مقابلــه بــا اعمــال تروریســم بــر کوردهــا بایــد
بــا کل نظــام مدرنیتــهی کاپیتالیســتی درگیــر شــد.
چــون کوردهــا بزرگتریــن قربانیــان نظــام فاشیســتی در
خاورمیانــه بشــمار میآینــد ،پــس چــارهای ندارنــد جــز
مقابلــه بــا نظــام جهانــی دولت-ملتهــا و کلیــات آن
یعنــی مدرنیتــهی کاپیتالیســتی!
درســت بــه ماننــد مقابلــه و مبــارزهی زنــی بــا شــوهرش!
معمــوال اگــر زنــی بخواهــد بــا شــوهرش درگیــر شــود،
طبیعتــاً ابتــدا بــا بــرادر ،پــدر و بــه مــرور زمــان بــا
تمام«مردهــای آن جامعــه» درگیــری میشــود .مبــارزه
کوردهــا نیــز شــباهتهای بســیاری بــا مبــارزه زنــان
در راه آزادی دارد و علــت اینکــه زنــان پرچــمدار در
مقدمتریــن ســنگرهای آزادی و برابــری در انقــاب
کوردســتان هســتند ،شــاید همیــن وجــه مشــترک ملــی
و جنســیتی باشــد.
دو راه بیــش وجــود نــدارد .یــا اینکــه مطیــع شــوید
و تمــام تضادهــا و تناقضــات خویــش را بــا نظــام بــه
کنــاری بگذاریــد و بــه آن بپیوندیــد و یــا اینکــه بــا کل
نظــام درگیــر و مســئلهدار شــوید؟
دولت-ملــت مــن نمیتوانــد بهتــر از دولت-ملــت
شــما باشــد؟ دولت-ملتــی اســامی نمیتوانــد معیــار
تفاوتمنــدی بــا یــک دولت-ملــت ســکوالر باشــد؟
اینهــا هرچنــد ظاهــرا متضــاد بــه نظــر هــم برســند،
امــا سرشــت آنــان یکــی اســت .و یــا اینکــه برعکــس،
دولت-ملتهــای تشــیع ،تســنن ،جمهــوری و یــا
ســلطنتی ،پارلمانــی و یــا غیــره نمیتواننــد نشــان از
تفــاوت میــان آنــان باشــد .ایــن یکــی از بزرگتریــن
انقالبهــای پاردایمــی در ســطح جهــان اســت کــه
در حــال شــکوفا شــدن اســت .ایــن نظریــه از چنــان
ارزشــی برخــوردار اســت کــه میتــوان بــا کشــف
«نظریـهی خورشــید محــوری» کپرنیــک مقایســه نمــود.
بجــای ایــن ،اصطالحاتــی ماننــد «درون نظامــی و
بیــرون نظامــی بــودن» معنــا و مفهــوم پیــدا میکننــد.
یعنــی اینکــه شــما در درون مرزهــای ایدئولوژیــک،
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سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،اخالقــی و اقتصــادی
نظــام هســتید یــا خیــر؟
اگــر نیســتید پــس در درون کــدام نظــام اجتماعــی
زندگــی میکنیــد و یــا اینکــه میخواهیــد در چــه
نظامــی زندگــی کنیــد؟ و یــا اگــر نمیتوانیــد تمــام
نظــام جهانــی را تغییــر و عدالــت را برقــرار کنیــد ،پــس
در ایــن صــورت حداقــل میتوانیــد بــا آن زندگــی
نکنیــد ،شــریک جــرم آن نباشــید ،میتوانیــد بخشــی از
آن نباشــید .اگــر نمیتوانیــد آزادی را در جهــان برقــرار
کنیــد ،حتمــا میتوانیــد عضــوی از بســتر لجــنوار
نظــام جهانــی نباشــید ،نــه کســی را بــه بردگــی بگیریــد
و نــه بــرده کســی باشــید .اگــر نمیتوانیــد برابــری
جهانــی را پابرجــا ســازید ،حتمــا میتوانیــد بــا نظــام
نابرابرهــا نباشــید!
زیــرا شــراکت نکــردن در کار و یــا عملــی بــه معنــی
رد و عــدم تاکیــد آن عمــل اســت .بیــرون آمــدن از
مرزهــای نظــام ،عمیقتریــن احســاس آزادی ،عدالــت
و برابــری اســت .معمــوال آزادی نمیتوانــد جــز ایــن
چیــز دیگــری باشــد .آزادی عدالــت و برابــری از همــان
جایــی شــروع میشــود کــه شــما از مرزهــای نظــام
عبــور و خــارج شــوید .تــا زمانیکــه در همــان مرزهــا
هســتید و طبــق مقــرارت آن زندگــی میکنیــد ،حتــی
اگــر خــود را آزادمنــش تریــن انســان جهــان هــم بدانیــد
بــاز بخشــی از چــرخ نظــام بــه شــمار خواهیــد آمــد.
مهــم نیســت کــه بــا چــه چهــره ،هویــت و یــا عنوانــی
باشــد ،مهــم ایــن اســت کــه نظــام بــه هــر چهــرهای
بــا هــر هویتــی در درون نظــام احتیــاج دارد .نظــام بــه
همــان میــزان کــه محتــاج پاپــا و روحانیــون اســت،
بــه همــان میــزان محتــاج روشــنفکران ،دانشــمندان،
معلمیــن ،مدافعــان حقــوق زنــان و کــودکان ،کارگــران،
ســرمایهداران ،شــبکههای خبررســانی و هــر چیــزی
کــه شــما بــه آن فکــر میکنیــد ،اســت!
در صورتــی کــه از مرزهــای نظــام بیــرون بیایــد،
تروریســت و غیــر متمــدن تعریــف خواهیــد شــد و
طبیعت ـاً دشــمن هســتید و یــک هــدف بــرای از میــان
برداشــتن! امــا اگــر شــما یــک پیکارگر تمــام عیــار آزادی
هســتید ،تمــام اینهــا ارزش آنــرا دارد کــه بهعنــوان
یــک مخالــف نظــام جهانــی زندگــی کنیــد ،تهدیــد
شــوید ،تحقیــر شــوید ،شــکنجه شــوید ،ژینوســاید و یــا
کشــته شــوید!
مرزهــای نظــام .جغرافیایــی و یــا حقوقــی نیســتند.
مرزهــای نظــام را طــرز تفکــر ،نحــوهی زندگــی و کلیــات
مبانــی اخالقــی و فلســفی تشــکیل میدهنــد .اگــر
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دارای اینهــا هســتید و میتوانیــد جهانــی زیباتــر،
عادالنهتــر ،آزادتــر و برابرتــر بســازید ،در ایــن صــورت
حتــی اگــر بــه اهدافتــان هــم نرســید ،جــدال در راه ایــن
ارزشهــای واالی بشــری شــرافتمندانهترین راه یــک
انســان بــا فضیلــت خواهــد بــود .در غیــر ایــن صــورت
حداکثــر یــک «انســان عــادی» خواهیــد بــود ،و یــا
اینکــه تاریــخ شــمار را در میــان مردمــان و انســانهای
عــادی نشــان خواهــد داد .غیــر عــادی بــودن ،بیــرون
آمــدن از مرزهــای فکــری ،پرنســیپهای اخالقــی و
کلیــات زندگــی مدرنیتــهی کاپیتالیســتی اســت.
یکــی دیگــر از اتهامــات و یــا بهتــر بگویــم علتــی کــه
بــرای ژینوســاید کوردهــا ارائــه میشــود ،تجزیــه
طلبــی اســت! در ایــن مــورد نیــز بایــد گفــت :چیــزی
کــه تــا ســرحد اســتخوانهایش تجزیــه شــده اســت
را نمیتــوان بیشــتر از آنــی کــه هســت ،تجزیــه کــرد.
نــه در ترکیــه و نــه در ایــران چیــزی وجــود نــدارد کــه
کوردهــا بخواهنــد تجزیــه کننــد .نــه یکپارچگــی ملــی،
نــه تمامیــت ارضــی و نــه ارزشهــای تاریخــی و فرهنگی
مشــترک میــان ملــل ایــران! آنچــه را کــه شــما تجزیــه
کردهایــد ،بــه مــرز ســلولهایش رســیدهاند و بیــش از
ایــن اگــر هــم کســی بخواهــد ،نمیتوانــد تجزیــه کنیــد.
چــون شــما مرزهــای تجزیهطلبــی را درنوردیدهایــد.
مدعــی توحیــد و اتحــاد ملــی ،دینــی و قارهای هســتید،
اگــر میخواهیــد مــا را بــه تجزیهطلبــی متهــم ســازید،
بیایــد و بحــث از تجزیــه و تجزیهطلبــی کنیــم ،مطمئنــا
در ایــن جــدال پیــروز نخواهیــد شــد .اگــر میخواهیــد
از تروریســم بحــث کنیــم ،بفرماییــد ،تروریســم چیســت،
منشــاء آن چیســت در حــد مباحــث آکادمیــک و حتــی
مافــوق مباحــث آکادمیــک میتوانیــم بحــث کنیــم.
آمــار و ارقــام قتــل و عامهــا ،اعــدام ،شــکنجه ،تجــاوز و
غیــره را بــا تمــام جزییــات در اختیــار شــما قراردهیــم.
ن همــه کــج فکــری بــرای
پــس در ایــن صــورت ایــ 
چیســت؟
در پایــان بایــد گفــت کــه کوردهــا اگــر بیــش از صــد
ســال در حــال جنــگ و ســتیز بــا دولت-ملتهــای
منطقــه هســتند ،ایــن جنــگ را فقــط در قالــب «جنــگ
بــا تــرور دولتــی و جهانــی» کــه بــر آنــان اعمــال
میگــردد ،میتــوان تعریــف نمــود .کوردهــا پرجمعیــت
تریــن ملــت خاورمیانــه هســتند کــه هنــوز نتوانســتهاند
خــود و سرزمینشــان را از زیــر پنجــهی ژینوســاید
آزاد ســازند .حتــی «انســانیت» آنــان نیــز زیــر ســوال
اســت .مقابلــه بــا فاشیســم دولت-ملــت ،جنگیــدن بــا
ژینوســاید ،آپارتایــد و انــکار فرهنگــی و تاریخــی حتــی

در قانــون خــود نظــام نیــز بهعنــوان «دفــاع مشــروع» و
حــق زندگــی تعریــف شــده اســت .کوردهــا فقــط از خود
دفــاع میکننــد و ایــن مســلم تریــن حــق آنــان اســت و
هرگــز از ایــن حقشــان -کــه طبیعــت بــه آنــان ارزانــی
بخشــیده اســت -چشــم پوشــی نخواهنــد کــرد.
بــا ایــن حــال خــروج نــام  PKKاز فهرســت
ســازمانهای تروریســتی شــاید کمــی از جرائــم تمــدن
غــرب در مقابــل ملــت مظلــوم کــورد بکاهــد .واقعـاً اگــر
 PKKو کوردهــا بــا داعــش بــه مبــارزه نمیپرداختنــد،
آیــا حــال خاورمیانــه و جهــان در چــه وضعــی بــود؟ اگر
 PKKبــا تروریســمی کــه نظــام جهانــی مولــد آن اســت
مقابلــه نمیکــرد حــال شــهروندان اروپایــی و غربــی در
چــه حــال و روزی بودنــد؟ آیــا وضعیــت امنیتــی اروپــا و
غــرب همچنــان میتوانســتند پــا برجــا بمانــد؟
امــا در هــر صــورت ایــن ،یــک جنــگ و جــدال تمــام
عیــار اســت و بــه هیــچ وجــه خــود بــه خــود بــه تحقــق
نخواهــد رســید .طلــوع خورشــید آزادی از پُشــت
ابرهــای تیــره و تــار بــا جنــگ بشــریت علیــه نظــام
متکــی بــر فریــب بیــرون خواهــد آمــد و پــردهی ظلمــت
بــر فــراز آســمان جهــان را برخواهــد افکنــد .کوردهــا
بــا مبــارزه ی خــود ،تروریســم واقعــی را بــه انســانیت
معرفــی خواهنــد کــرد!
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تیــرۆر؛ واتــای تــرس ،تۆقانــدن و کۆمەڵکوژییــە .چــون دەوڵــەت
بــۆ خــۆی ناوەندێکــی تــرس و تۆقاندنــە .دەزگایەکــە کــە زیاتریــن
تــرس و تۆقانــدن لەنــاو کۆمەڵــگا درووســت دەکات .دەوڵــەت
دزەی چ ناوچەیــەک بــکات ،لــەو ناوچــە توخمــی تــرس و تۆقانــدن
و تیــرۆر بەربــاو دەبێــت .چــون ئاوابوونــی دەوڵەتێکــی نــوێ
لەهــەر ناوچەیــەک شــەڕ ،کۆمەڵکــوژی ،ماڵوێرانــی و تیــرۆری
لێدەکەوێتــەوە .واتــا چەندێــک هــزری دەســەاڵت لەنــاو کۆمەڵــگا
بــەر بــاو بێــت ،ئەوەنــدە کۆمەڵــگا رووبــەڕووی تیــرۆر و
تۆقانــدن دەبێتــەوەو دەرفەتــی ژیانــی ئــازاد و دیمۆکراتیــک
لەبــار دەبرێــت .چــون زاراوەی دەســەاڵت بــە واتــای دامــەزراوەی
تیــرۆر ،توندوتیــژی و سیســتەمی گوشــار لەبەرامبــەر کۆمەڵگایــە
کــە لەســەر رەنــج ،نــرخ و بەهــا کۆمەاڵیەتیــەکان ئــاوا کــراوەو
ئامانجــی لەمێــژوو تــا بــە ئەمــڕۆ ،زەوتکردنــی زێــدە – بەرهــەم و
نــرخ و بەهــا پیرۆزەکانــی کۆمەڵگایــە.
دەوڵەت؛ داهێنەری توندوتیژی ،قەیران و تیرۆرە
بۆیــە دەوڵــەت لەمێــژووی کۆنــەوە تــا بــە ئێســتا بووەتــە ئــەو
دەزگایــەی کــە زیاتریــن تــرس و وەحشــەت لەنــاو هــزر و رامانــی
تــاک و کۆمەڵــگا دەنێتــەوە .رێبــەر ئاپۆ ســەبارەت بە دەســتەواژەی
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دەوڵــەت رایگەیانــدووە« :دەوڵــەت زاراوەیەکــە لەمێــژوو و
رۆژگاری ئەمڕۆمانــدا هــەرە زێــدە بــە کار دەهێندرێــت ،بــەاڵم
لەهەمــان کاتــدا زاراوەیەکــە هــەرە کــەم دەنارسێــت و پێناســە
ک ـراوە» ،لەبــەر ئــەوەی دەوڵــەت لەژێــر پــەردەی درۆ و هــاش و
هووشــە بریقەدارەکانیــدا ،کــردەوەی تیرۆریســتی پــەرە پــێ دەدات
و خــۆی بــە ناوەنــدی چارەســەری کێشــە و گرفــت و قەیرانــەکان
لەقەڵــەم دەدات ،لەکاتێکــدا دەوڵــەت لەبــەر زیهنیەتــی
تیرۆریســتیانەی داهێنــەری توندوتیــژی ،قەیــران ،گەندەڵــی
و تیــرۆرە .بۆیــە تیــرۆر و تیرۆریســم ،ئــەو بزاوتــە باڵۆنیــەی
سیســتەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەدارییە کــە بــە دەســتی خــودی
رژێــم داهێــراوە ،تایبــەت ئــەو ئامرازانــەی کــە بــە ئەنقەســت
لــەدژی گــەل و کۆمەڵــگا رۆژانــە بــە کار دەهێندرێــن ،تــا رەوایــەت
بــە دەســەاڵتی خۆســەپێنەری ســەردەمی فینانــس ببەخشــن .ئــەم
ســەردەمەش کــە بــە ســەردەمی فینانــس ناوبانگــە ،بــە گەوهــەر و
خەســڵەتی بەهێــزی تیــرۆر خەمڵێنــدراوە و جیهــان بــە زیهنیەتــی
تیــرۆر و سیســتەمێکی تیرۆریســتی دەخەمڵێنــن.
دەوڵــەت – نەتــەوە ئەمــڕۆ مەترســیدارترین شــێوەی دەوڵەتــە.
واتــا مەترســیدارترین شــێوەی تیــرۆرە کــە تەنیــا بــە دوای
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ئامانجێــک دەگەڕێــت تــا گــەل و کۆمەڵــگای پــێ تیرۆریــزە بــکات.
چــۆن کۆمەڵــگای کردوەتــە قەســابخانەی ژن ،زمــان ،ناســنامە،
ئاییــن و ئاینــزا و باوەڕمەندیــەکان .هــاوکات بووەتــە مەکینــەی
تواندنــەوە ،شــۆردنەوە و ســڕینەوەی زەیــن و هــزری تاکەکانــی ناو
کۆمەڵــگا .ژیــان و جۆگرافیــای پــڕ پیــت و بەرەکەتــی گــەل ،دەکاتــە
چۆڵەوانییــەک .کەلتــوور و زمانــی نەتــەوە و نەژادێکی سەردەســت
بــە ســەر کۆمەڵــگا دەســەپێنێت .ژیــار و کەلتــووری بــە هــەزاران
ســاڵەی گەلــی کــورد بــە نەبــوو دادەنێــن و بــە دوور لــە پێــوەر
و بەهــا مرۆڤایەتیــەکان؛ بــە چەکــی یــەک زمــان ،یــەک نەتــەوە،
یــەک واڵت و یــەک دەوڵــەت ،گەلــی کــورد ئاســمیلە و پاکتــاو
دەکات و کۆمەڵــگا بــە جــل و بەرگــی فاشــیزم دەڕازێنێتــەوە.
گەورەتریــن تیــرۆر لــەدژی تــاک و کۆمەڵگا بــە ئامێــری ئایدئۆلۆژی
بەڕێــوە دەچێت
سیســتەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری و دەوڵــەت  -نەتــەوە
هەرێمیــەکان بــە رێــگای سیســتەمی پــەروەردەوە رەوایــەت بــە
کــردەوە تیرۆریســتیەکانیان دەدەن .واتــا ناوەنــدی پــەروەردەی
دەســەاڵت بــە کاریگەرتریــن ناوەنــدی دەوڵەتــە کــە تاکــی تێــدا
بــە کۆیلــە و فەتــح دەکرێــت .چــون هاواڵتییەکــی گەمــژەو باڵۆنــی
بــۆ ناوەندەکانــی تیــرۆر پێدەگەیەنێــت .بۆیــە خوێنــدگا لەمێــژووی
دەســەاڵت تــا بــە ئەمــڕۆ ئــەو ناوندەیــە کــە دەوڵــەت – نەتــەوەی
تێــدا ئەزبــەرە دەکرێــت و ســۆزنامە و پابەندبوونــی بــە دەســەاڵت
تێــدا نــوێ دەکرێتــەوە .ئــەو ناوەندەیــە کــە تاکــی تێــدا بێ ئیـرادە،
بــێ هیــوا و بــێ ناســنامە و زیهنــی تاکەکانــی تێــدا فەتــح دەکرێت.
ناوەندێکــە کــە مــرۆڤ لەحەقیقەتــی کۆمەاڵیەتــی و رووبــاری
راســتی ژیــان دادەبڕینێــت و لەفەلســەفەی هەبــوون و خۆناســین
نامــۆ دەکرێــت.
بۆیــە دەوڵــەت لەژێــر دەمامکــی یاســا و رێســای دەســەاڵتدا،
لەناوەندەکانــی پــەروەردە تاکــەکان رووبــەڕووی بۆردومانــی
هــزری دەکات .واتــا لەناوەندەکانــی ئاواکردنــی زیهنیــەت ،تاکەکان
رووبــەڕووی تیــرۆر دەبنــەوە .دەســەاڵت گەورەتریــن تیــرۆر لەدژی
تــاک و کۆمەڵــگا بــە ئامێــری ئایدئۆلــۆژی بەڕێوە دەبــات .گۆڕەپانی
پــەروەردە ئــەو ناوەندەیــە کــە گەورەترین چەواشــەکاری مێژوویی،
کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و ئابــووری تێــدا ئەنجــام دەدرێــت و نکۆڵــی
لەمێــژوو ،شــووناس و باوەڕیەکانــی کۆمەڵــگا دەکات .ئــەوەش
گەورەتریــن کــردەوەی تیرۆریســتی دەســەاڵت لــەدژی کۆمەڵگایــە
کــە کــەس ئاوڕێکــی لەســەر ناداتــەوەو رۆژانــە تــاک و کۆمەڵــگا
لەمێــژووی حەقیقــی و ئــازادی و دیمۆکراســی مــەودا دەگرێــت.
خوێندنگای دەسەاڵت بۆ تاکێکی کورد ،وارگەی تیرۆرە
رژێمــە تیرۆریســتیەکان ،لەناوەندەکانــی تواندنــەوەی پــەروەردە؛
بــە زمانــی درۆ ،فێڵبــازی ،هۆڤێتــی ،گومڕایــی ،ســتەم و فشــار
تــاک کۆیلــە و دەچەوســێننەوە .واتــا تاکێــک پێدەگەیەنــن کــە
خــاوەن ئەقڵێکــە کــە جیــا لەدەنگــی دڵخــوازی دەســەاڵت،
دەنگێکــی دیکــەی لێدەرناکەوێــت .لەپڕۆســەیەکی درێژخایەنــدا

بــە ئامێرەکانــی مەرگــی بــێ ئێــش ،تــاک ئەوینــداری دەوڵــەت و
دەســەاڵت دەکــەن ،تــا ئــەو ئاســتەی کــە رۆژانــە بــە وتنــەوەی
بــێ دەوڵــەت ژیــان نابێــت ،ستایشــی رژێمــی تیرۆریســتی بــکات.
پیــاوی بەهێــز و فێڵبــازی ناوەندەکانــی تیــرۆر کــە ئەمــڕۆ
بوونەتــە ســەرچاوی ســەرکوت و چەوســاندنەوە ،چاویــان بڕیوەتــە
ســەرمایەی گــەل و بــە رێــگای ناوەندەکانــی پــەروەردە ،بــە
چەکــی تــرس و رەزامەندییــەوە دەیانەوێــت وزە ،لێهاتوویــی و
توانــا و دەرفەتەکانــی هزراندنــی ئــازاد و دیمۆکراتیــک لەبــار
بــەرن و مێشــک و هەســتی تــاک و کۆمەڵــگا ئاســمیلە ،فەتــح و
داگیــر بکــەن .ئــەوەش دەکەوێتــە خانــەی گەورەتریــن کــردەوەی
تیرۆریســتی دەســەاڵت لــەدژی تــاک و کۆمەڵــگاوە.
دوو دەوڵەتــی داگیرکــەری تورکیــا و ئێــران ئەمــڕۆ بــە ریــگای
ناوەنــدی پــەروەردەوە ،ئەزموونــی کەڵەکەکــراوی مێــژووی
مرۆڤایەتــی ،بــە تــااڵن دەبــەن و بــە هــزر و کەلتــووری فاشــیزم
و داگیرکــەری تاکــەکان دادەشــۆرن .بۆیــە خوێنــدگا بــۆ تاکێکــی
کــورد و ئازادیخــواز کــە لەژێــر دەســەاڵتی داگیرکــەری لــە نــاو
پەلەقاژەکردنــدا بێــت ،وارگــەی تیــرۆرە کــە رۆژانــە مێــژوو ،زەیــن و
هــزری پــاک و بێگــەرد و ئازادیخــوازی تیرۆریــزە دەکرێــت .رێبــەر
ئاپــۆ لــەو بارەیــەوە دەڵێــت« :پــەروەردە کردنــی منــدااڵن کاری
دەوڵــەت نییــە ،بەڵکــوو گرنگرتیــن ئەرکــی کۆمەڵگایــە» .بــەاڵم
ناوەندەکانــی تیــرۆر و هێــزە تیرۆریســتیەکان ئەمــڕۆ ســەرجەم
گۆرەپانــی پەروەردەیــان خســتوەتە ژێــر کۆنتــڕۆڵ و گۆڕەپانێــک
کــە هیــچ پەیوەنــدی بەوانــەوە نییــە ،داگیریــان کــردووە.
ئــەوەش لەپێنــاو بــە کۆیلەکردنــی تاکــی کــورد و ئەزبــەرە کردنــی
دەوڵــەت – نەتــەوە بــرەوی پێــدراوە .کاتێــک ئــەو دوو دەوڵەتــە
مافــی هەبــوون و ئازادیەکانــی کۆمەڵــگا لەژێــر نــاوی پــەروەردە
زەوت دەکــەن ،بناخــەی نکۆڵــی کــردن و پاکتــاوکاری گەلێــک
دەڕەخســێنن .چــون لۆژیــک ئــەوە هەڵناگرێــت کــە کۆمەڵگایــەک
مافــی پاراســن و بەردەوامــی هەبوونــی خــۆی بــە دەوڵــەت
بســپێرێت و ســەرجەم هیواکانــی ژیانــی لەســەر ناوەندەکانــی
تیــرۆر هەڵبچنێــت .واتــا بــڕوا و هیــوا بــەو هێــزە تیرۆریســتیانە،
بــە واتــای رادەســتکردنی گۆشــت بــە پشــیلەیە.
خوێندگای دەسەاڵت؛ قەسابخانەی کۆمەڵگایە
لۆژیکــی دەوڵەتخــوازی لەنــاو کۆمەڵــگا بووەتــە هــۆکار ،کــە
کۆمەڵــگا بــە ئەرکــی پــەروەردە کــردن رانەپەڕێــت و لەئەنجامــدا
توانــا و دەرفەتــی گەشــەدان و پاراســتنی دامــەزراوەی سیاســی و
ئەخالقــی نەمێنێــت و ئی ـرادە و بــاوەڕی خــۆی رادەســتی گــەورە
تیرۆریســتەکان بــکات .بــەو پێیــە چ چەمــک و دەســتەواژەیەک
لــەدژی نــرخ و بەهاکانــی گەالنی ناوچەکــە بتاشــن ،ملکەجیان بنب.
بۆیــە گۆڕەپانــی پــەروەردە ،مەترســیدارترین گۆڕەپانــی دەســەاڵتە
کــە بــۆ تیرۆریــزە کردنــی کۆمەڵــگا کەڵکــی لێوەردەگیردرێــت.
چــون لــەو گۆڕەپانــەدا لەژێــر پــەردەی پــەروەردە تــاک و کۆمەڵــگا
رووبــەڕووی سیاســەتی پاکتــاوکاری ،قڕکــردن و تواندنــەوە

دەبنــەوە .ئــەوەش وا لەتــاک و کۆمــەڵ دەکات کــە خــاوەن ئیـرادی
گەوهــەری خۆیــان نەبــن و لەفەلســەفەی خۆناســین مــەودا بگــرن
و بــە پێچەوانــەی حەقیقەتــی زانســتی کۆمەاڵیەتــی ئاوێتــە و
یەکانگیــری کۆمەڵــگای دەســەاڵت بــن.
رژێمــی تیرۆریســتی ئێـران بــۆ ئــەوەی پانتایــی تیرۆرەکانــی لەدژی
کۆمەڵــگا فراوانــر بــکات ،گۆڕینــی ناوەڕۆکــی وانەکانــی خوێندنــی
بــە پــێ عەقڵیەتــی چەقبەســتووی پیاوســاالری و قارەمــان ســازی
دەوڵەتــی خســتوەتە رۆژەڤــەوە .واتــا لــەدژی کۆمەڵــگا قۆناخێکــی
نــوێ تیــرۆر لەڕێدایــە .چــون ناوەڕۆکــی بەشــی زۆر لەوانــەکان
کاریگــەری لەســەر گــەل و کۆمەڵــگا الواز بــووە و راســتیەکانی
لەبــەردەم رای گشــتی ئاشــکرا بــووە .بۆیــە رژێــم رێ و رێبــازی
نــوێ تیــرۆر لــەدژی کۆمەڵــگا راگەیانــدووە ،تــا دەمامکــی
رۆخســاری راســتەقینەی بشــارێتەوە ،ئــەوەش راگەیاندنــی شــەڕی
نــوێ دەســەاڵت لــەدژی کۆمەڵگایــە .ئــەوەی مایــەی ســتایش
و خۆشــحاڵییە لەسەرتاســەری ئێــران و رۆژهەاڵتــی کوردســتان
مامۆســتایان لــەدژی کــردەوە تیرۆریســتیەکانی رژێــم کاردانــەوەی
جــدی نیشــان دەدەن و لــەدژی زیهنیەتــی تیرۆریســتی رژێــم
چاالکیەکانیــان فــراوان و بەرینــر دەبێــت و لــەدژی زیهنیەتــی
تیــرۆر و تیرۆریســم هەڵمەتێکــی سەرتاســەری بەرخــودان و
تێکۆشــان لەئارادایــە.
رژێــم خوێنــدگای کردوەتــە قەســابخانەی مرۆڤــەکان کــە رۆژانــە
مێشــک و زەینــی منــداڵ و گەنجانــی تێــدا دەشــۆرێتەوە و
لەکۆمەڵــگاو ناســنامەیان دایاندەبڕێنێــت .رژێــم بــە زیهنیەتــی
دەســەاڵتخوازی هاواڵتییــەک پێدەگەیەنێــت کــە ببێتــە بەرگریکار و
خزمەتــکاری دەســەاڵت و وەک بەنــدە و کۆیلەیــەک بــۆ تۆڕەکانــی
دەســەاڵت ئیــش و کار بــکات .بۆیــە تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت
رژێــم مۆڵەتــی خوێنــدن بــە زمانــی زگامکــی بــە گەالنــی ئێ ـران
نــادات و ئــەوەش شــایانی هاواڵتیــان نابینێــت .تەنانــەت کــەس و
الیەنێــک کــە کار و خەباتــی زمــان و پــەروەردە بەڕێــوە دەبــات،
بــە مۆرکــی جیاخــواز ،تێکــدەر و تیــرۆر ،قۆڵبەســت ،زیندانــی و
لەســێدارەیان دەکــەن ،منوونــەی بەرچــاوی ئــەوەش شــەهید
فــەرزاد کەمانگــەرە .بۆیــە تــا کاتێــک گۆڕەپانــی پــەروەردە لەژێــر
چنگــی دەســەاڵت دەرنەخرێــت ،کۆتایــی بــە تیــرۆر و تیرۆریســم
نایــەت .چــون رژێــم لەژێــر یاســاو رێســای پیرۆزکــراودا وای
کــردووە کــە تــاک مافــی پرســیاری کــوا کۆمەڵگاکــەم ،مێژووەکــەم،
نیشــتامنەکەم ،کولتوورەکــەم ،زمانــی دایکیــم و ئازادیــم؟ نەبێــت
و لێگەڕیــن و پرســیارکردن بــە دوای ئەوانــەدا دەکەوێتــە خانــەی
تیــرۆر ،جوداخــوازی و تێکدانــی ئاسایشــی نەتەوەیــی کــە
ئــەوەش هەڕەشــەیەکی جیدییــە بــۆ ســەر کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی.
چــون بیرۆکــەی تیــرۆر و تیرۆریســت لەهەنــاوی دەوڵەتــەوە
هەڵدەقوڵێــت و لەناوەندەکانــی شــەڕی تایبــەت و تەنانــەت
پــەروەردە زیهنیەتــی بــۆ دادەتاشــێت و دەیەوێــت لــەو تاوانــە
دژە مرۆییــە خــۆی بدزێتــەوە و گەلێکــی ئازدیخــواز کــە شــەیدای
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دادپــەروەری و ژیانــی ئــازادە بــە تاوانــی هەڵبەســراوی تیــرۆر
تۆمەتبــار دەکات.
دەرهێنانــی پەکەکــە لەلیســتی تیــرۆر ،واتــا دەرهێنانــی گۆڕەپانــی
پــەروەردە لەژێــر چڕنووکــی داگیرکەرانــە
دەوڵەتانــی تورکیــا و ئێ ـران لەناوەندەکانــی پــەروەردەدا ،تاکێــک
پێدەگەیەنــن کــە دژە کــورد ،ئــازادی و دیمۆکراســی بێــت و
ئەوینــداری فاشــیزم ،دیکتاتــۆری و دەســەاڵتخوازی بێــت .واتــا
تاکێــک رادەســتی دەســەاڵت دەکــەن کــە بــە زمانــی دایکــی
قســە نــەکات ،تایبــەت سیســتەمێکی پەروەردەیــان بــۆ تاکێکــی
کــورد داڕشــتووە کــە بــە زمانــی دەســەاڵت قســە بــکات و
بنووســێت و زمانــی زگامکــی لەبیــر و زەینیــدا دەســڕنەوە.
بــە پــی ئــەو پەروەردەیــە ،تاکــی کــورد بیرکردنــەوەی جیــا
لەتۆڕەکانــی دەســەاڵت نابێــت و هاوشــێوەی مۆڕەکانــی دەســەاڵت
لــەدژی ،مێــژوو ،نــرخ ،شــۆڕش و بەهــا کۆمەاڵیەتیەکانــی خــۆی
دەربکەوێــت و راشــکاوانە نکۆڵــی لەبوونــی خــۆی دەکات.
ئەگــەر خوڵقاندنــی ئــەو دۆخــە لەکوردســتان بــە تیــرۆر لەقەڵــەم
نەدرێــت ،هیــچ کردەوەیەکــی دیکــە ناکەوێتــە خانــەی تیــرۆرەوە!
واتــا بــە تیرۆریســت ناســاندنی پەکەکــە لەالیــەن سیســتەمی
مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری و دەوڵــەت  -نەتــەوە هەرێمیــەکان،
ناتوانــن سیســتەمی تیرۆریســتی خۆیــان لەکۆمەڵــگا پەردەپــۆش
بکــەن و بــە ئایدئۆلــۆی بەســتەڵەک کــراو و فاشیســتانەیان ،درۆ
بکەنــە راســتی و راســتیش بکەنــە درۆ ،تــا گــەل و کۆمەڵــگا
چەپڵــە بــۆ دووڕوویــی ،زمــان لووســی و چەواشــەکاریەکانیان
لێبخــەن و خاوەندارێتــی لەناســنامەی ئــازادی خۆیــان نەکــەن.
بۆیــە دەرهێنانــی پەکەکــە لەلیســتی تیــرۆر ،بــە واتــای دەرهێنانــی
گۆڕەپانــی پــەروەردە لەژێــر چڕنووکــی داگیرکەرانــە و دەرفــەت بــۆ
پچڕاندنــی زنجیــری کۆیلەتــی و ئــازاد کردنــی زیهنیەتــی داگیرکـراو
و بەنــج کـراو دەڕەخســێنێت و ئــەوەش دەرگا بــەرەو ژیانــی ئــازاد
و بەختــەوەر و کۆمەڵگایەکــی دادپــەروەر و دیمۆکراتیــک ئــاوەاڵ
دەکات.
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دایکێک کە بوو
بە سیمبۆلی پژاک
هاوڕێی شەهید
لهنــاو دهریــای خوێنــاوی ،لێكۆڵین ـهوه ب ـ ه دوای
ش ـههیدێك ،خهرمانێــك لهیــادهوهری ب ـ ه ژان و
ئامۆژیــاری دهم ب ـه خونچ ـه ،لهلێــواری دڵمــان
ن
چهكهرهی ئازادی پ ێ
بوستا�
� دهردهكات .گوڵجار و
ئهوینــدار نا� ئــازادی ،لهنــاو ســفرهی دڵهكانــدا
ـۆ� بههــاری گول ـه ن
رادهخرێــت .خۆشـ تـرین بـ ن
كا� نــاو
گوڵجاڕی ئازادی ،لهكارێزی بۆندا دهتهقێت .تهوژیم
بهخــوڕی ههسـ تـی خۆشهویسـ تـی ،یادهوهری ـه ن
كا�
س ـهنگهری ههڤاڵێـ تـی لهئام ـ ێ� ز دهگرێــت .رۆحێــك
ك ـ ه لهنــاو قه ڵ�ف ـه ت� هاوڕێبــازه ن
كا� دهدرهوشــێتهوهو
وهك خــۆری ئــازادی ،گوڵهب ـهڕۆژه ن
كا� نــاو ش ـهقامه
بهســتهڵهك ك ـراوهكان ب ـهرهو رۆخســاری خــۆی
رادهكێشێت .دهم و چاوه پهشۆكاو و ژاكاوه كراوهكان
ـۆ� پهرێشـ نـا� و س ـهرگه ن
ل ـه قاپڵـ خ
ردا� دهردهخــات و
ب ـه رۆخســاری درهوشــاوهی خــۆر دایدهپۆشــێت.
ههڵچــوون و داچـ ن
ـوو� ئــازار و خۆشهویسـ تـی لهنــاو
دهریــای دڵهكانــدا ش ـهپۆیل ئــازادی دهزرنگێنێت ـهوه.
ههتــاوی خۆشهویسـ تـی ،ه ـهوری خهمــاوی دڵ
ههڵدهماڵێــت .باریـ نـی فرمێســی چــاوهكان ،تینوویـه ت�
دڵـهكان دهشــكێنێت و الفــاوی رق و تۆڵـه دژ بـه لێـ ڤـی
ئهتهان ـه ن
كا� س ـهردهم ههڵدهســتێنێت.

مایس یه ن
ت
تن
هێش�
ویس� بۆ گه
كا� ناو د هریای خۆشه
ش� ئازادی ئاوژه ن� دهكهن .لهكهناراوه ن
به بههه ت
كا�
��
دهریاك ـهدا رۆچـ نـی ئهســت ێ هكان دهدرهوشــنهوه .ه ـهر
ئهســت�� هیهك لهئاسـ ن
ـما� هزرهكانــدا روونــایك ب ـ ه
ێ
��
جهســتهی تاریــك ك ـراودا دهبهخشــێت .ئهســت ێ هكان
مۆمێكــن ك ـه روونــاك ك ـهرهوهی س ـهنگهره ن
كا�
تێكۆشــانن .مۆم ـه گهشــاوه ن
كا� نــاو دهریــای
دڵ ـهكان ،روونــاك ك ـهرهوهی ش ـهقایم ئازادیــن .لهنــاو
كا� باخ ـه ڵ� ئاسـ ن
ئهســت�� ه ن
ـما� ئــاوی ،ئهســت ێ�� هیهك
ێ
ههڵدهبژێــرم ك ـه چهندێــك پێداهاتــن و راڤهكــرد�ن
لهس ـهر بك ـهم ،ناتوانــم ح ـه ق� جـ ن
ـوا� و شــاكاره
هۆنهری ـه ن
كا� دایكای ـه ت� و ههڤاڵێـ تـی بدركێنــم.
ڵ
ئهســت�� هیهك ك ـ ه لهئاسـ ن
ـما� د� ه ـهر كهســێك
ێ
دهتوانێــت هێالن ـهی خۆشهویسـ تـی ههڵكۆڵێــت.
لهئاسـ ن
ـما� ئــاوی نیشــتمان ئهســت ێ�� هیهك نــاوی
ڵ
ههمیش ـ ه درهوشــاوهیهو لهكارێــزی د� ئهوینــدار نا�
ئــازادی پرشــنگدارو سهرۆبهخش ـه.
گوڵنــاز عهلیپــوور نــارساو ب ـه (ب ێ�� یڤــان ه ـ هژار) ئ ـهو
ڵ
ئهســت ێ�� ه گهشــاوهی نیشــتمان ك ـه لهســا� 1972ی
ڵ
ز ن
ێ سهر ب ه
ای� له قۆژبنێیك و�ت به ناو گوندی جر 
شــاری ێ
ورم چاو به دونیا ههڵدێنێت .وهك ناوخۆی

دهبێت ـه گوڵێــی باخچ ـهی نــاودار نا� نیشــتمان.
رۆحێــك لهنــاو دوو جهســتهدا مهڵبهنــد دادهكوتێــت.
گوڵنــاز و ب ێ�� یڤــان ناوێــك پــڕ لهخۆشهویسـ تـی ،ئهویــن،
دایكای ـه ت� و ئازادیی ـه .ناویــك لهماراتـ ن
ـۆ� ژیانیــدا ب ـه
دوو كۆڵهبار ،رۆح و جهستهی دهخمڵێنێت .دیوێك
لهژیـ نـا� دایك ـهو دیوێــی تــری ژیـ نـا� ،شۆڕشــگ ێ�� ڕ ه.
ڵ
لهبێش ـ ه ب هوهری ـه ن
كا� دا ،منــدا� نیشــتمان پ ـهروهر
�ی
��
و شۆڕشــگ ێ ڕ ب ـه بــار دێنێــت و لهبێش ـهی دیــوی
تــری ژیـ نـا� دا ،دژ ب ـه زهنی ـه ت� بهســتهلهك ك ـراو و
چهقبهســتووی پیاوســاالری رادهپ هڕێــت .ب ـه ك ـرایس
بووكێـ نـی ئــازادی ،دایكای ـه ت� دهكات .دایكێك ـ ه ك ـه
ڵ
باخچ ـهی د� پــڕ لهگــوڵ و گول ـزاری خۆشهویسـ تـی،
ن
دلۆڤــا� و یهكدڵیی ـه .دایكێــك ك ـه س ـهرجهم
جوانی ـه ن
كا� ژیـ نـا� لهســفرهی دڵیــدا ههمیش ـه ب ـه
راخ ـراوه ی� هێشــتووهتهوه.
ڵ
ن
گوڵنــاز لهســا� 2007ی زایــی دوای خهرمانێــك
ـۆ� ژیـ نـا� پهیوهسـ تـی ریــزه ن
ـۆ� و ناخـ ش
لهخـ ش
كا�
ت
گهریــا دهبێــت .ب ـ ه ههسـ تـی دایكای ـه� لهمهڵبهنــدی
ههڵۆبهرزهفــڕهكان لهنگـهر دادهكوتێــت .فڕیـ نـی بـهرهو
مهڵبهندێــك دهبێــت ك ـه رۆیح تێــدا ئــارام دهبێــت
و ب ـهرهو النك ـهی جگ ـهر گۆش ـه ن
كا� بــاڵ دهگرێــت.
دایكێــك ب ـه خهرمانێــك ل ـ ه دڵپــایك ،رووگــه ش�،
ـڕوا� و س ـهربهرزی روو ل ـ ه مهڵبهنــدی
ب�ی وبـ ی
ن
ئهوینــدارا� ئــازادی و دیمۆك ـرایس دهكات.
لهرۆخســاری گهشــاوهی ت ـهوژیم خۆشهویسـ تـی و
زهردهخهن ـهی س ـهركه ن
وت� دهنوانــد .دایكێــك ك ـه
ب ـه د هربڕیـ نـی وش ـهیهك لهكانــگای دڵی ـهوه ،ههسـ تـی
ڵ
ت
ویس� و شۆڕشگ ێ�� ڕ ی دهجوو�ند .دایكێك كه
خۆشه
ن
ن
هێمــاكا� ئهوینــداری ب ـ ه ژیــا� ئــازادهوه ،لهناخی ـهوه
ڵ
ـو� .لهنــاو پۆل ـه ئهوینــداره ن
كا�
وهك بــۆركان ههڵدهقـ
وهك پهپوولهیـهیك ئهوینــدار سـهمای ئــازادی دهگـ ێ� ڕ ا.
لهب ـهر خۆشهویسـ تـی ژیـ نـا� نــاو ههڵۆبهرزهفــڕهكان،
وهك ههڵۆی ـهیك بهرزهفــڕ ههمیش ـ ه بــۆ گههێشـ ت ن
ـ� ب ـه
حهقیق ـهت و ئــازادی لهلێگ هڕیــن و فڕینــدا بــوو.
گ
ر� ب�� یڤــان س ـهمای ژیــا�ن
گۆڵنــاز ئیــدی ل ـ ه ب ـه
ێ
ئــازاد دهگ�� ێــت .گۆڵنــاز دهبێت ـ ه دایكێــی شۆڕشــگ��
ێڕ
ێڕ
و چ ـهیك ئــازادی لهشــان دهنێــت .دهبێت ـه ههڤــاڵ
ب ێ�� یڤــان و ئهركێــی قورسـ تـر لهدایكای ـه ت� ب ـه ئهســتۆ
دهگرێــت .لهنــاو قورســاییه ن
كا� ژیانــدا ئـ یـرادهی
پۆالی ـی ن ده ب ێ
� و چ ـهیك ب�ی وبــاوڕهی بهه ێ�� ز تــر دهكات.
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دهبێت ـه ههڤاڵێــی دایــك ك ـه رهحــی بــۆ كۆم هڵــگای
چهقبهســتوو و كۆیلهك ـراو دهجووڵێــت .لهنــاو
گ
دهریــای ئازادیــدا خهیاڵ ـ ه جوان ـه ن
كا� ب ـ ه ب ـهر�
حهقیقـهت دادەپۆشــێت .لهئــازار و ئێشـه ن
كا� دایــكان
و كۆمهڵگاك ـهی زیاتــر تێــدهگات و خهشــاوی مێشــی
ب ـه فیش ـهیك تۆڵ ـه پــڕ دهكات ـهوه .لهب ـهر ئ ـهوهی رۆیح
دایكایـه ت� لهناخیــدا زینــدووه ،لهنــاو پۆلـ ه گهریالكانــدا
ههمیش ـ ه ب ـ ه ههســتیاری و هۆشــیاری ژیــاوه .دهبێت ـ ه
كهســێك كـه بـه چهمكـ ه شۆڕشــگ ێ�� ڕ یهكان ،كهســایه ت�
بێگ ـهردی ئــاو دهدات ،ههمیش ـ ه لهخۆبــردوو،
فیــداكار ،دڵســۆز و خهمخــۆری نیشــتمان دهبێــت.
ب ـه رۆخســاری درهوشــاوهی ،وزه و هیــوای ب ـ ه
نــاو دڵ ـ ه تینوهكانــدا دهپاشــاند .جیــا ل ـهوهی ئ ـهریك
ههڤاڵێـ تـی لهریــزه ن
كا� شۆڕشــدا ب ـ ه رێــك و پێــی ب ـ ه
ئهنجــام دهگهیانــد ،ئ ـهریك دایكایهتیـ شـی ب ـه ههسـ تـی
شۆڕشــگ ێ�� ڕ انهو ه ب ـه ج ێ
� دههێنــا .چــۆن خــۆی لهنــاو
قهف ـهیس ئهشــق و ئهوینــداری رزگار كردبــوو،
دهیویســت كار بــۆ ئ ـهوه بــكات تــا ژن و گهنجێــی زۆر
ل ـه نــاو قهف ـهیس ئهشــق رزگار بــكات.
لهماراتـ ن
ـۆ� شۆڕشــگ ێ�� ڕ انهیدا ب ـ ه ئهوین ـهوه دهیویســت
لهنــاو ئام ـ ێ� ز ی گهلهك ـهی كارو خهبـ تـا� شــۆڕش
راپهڕێنێــت .وهك رووبارێــی خرۆشــاو سـهری بـ ه هـهر
ماڵ و شــوێنكێدا دهكرد تا ماســییهیك نیشــتمان لهناو
دهریــای ب ێ
� ئــاو رزگار بــكات و درگای قهفهس ـهكان
ڵ
ن
لـهرووی پهپوولـه نــازدارهكا� نیشــتمان ئــاوه� بــكات.
ئهزمـ ن
ـوو� رابــردووی نــاو قهفـهیس ئهشــق و ژیـ نـا� نــاو
گ ـهیم شـ ش
ـۆڕ� بــۆ بین ـهر نا� ژیـ نـا� شۆڕشــگ ێ�� ڕ ی راڤ ـ ه
دهكــرد .وهك كایهگ ێ�� ڕ ێــك لهشــانۆی س ـهر ش ـهقایم
نیشــتمانهكهی شــانۆی شۆڕشــگ ێ�� ڕ انهی پێشــكهش
دهكــرد .شــانۆیهك ك ـه ههمیش ـ ه ژنــان پالهوانـ نـا�
نــاو چ�ی ۆكهك ـهی بــوون .چــۆن لهنـ خ
ـا� دڵی ـهوه ب ـ ه
حهقیق ـه ت� ئــازادی گههێشــتبوو و ئـ یـرادهو توانـ جـی
ن
ژ� لهكهســایه ت� خۆیــدا دۆزیبووی ـهوه.
ب ێ�� یڤــان ه ـ هژار بــۆ گۆڵنــاز دوو نــاوی رهم ـزاوی و
�ژ
وو� بــوو .لهالی ـهك وهك ش ـههید ب ێ�� یڤــان
مـ ێ ی
ببێت ـ ه پاڵ ـه ن
وا� ئهفســانه ی� پهكهك ـه و ببێت ـه دایــی
ههمــوو ه ـهژارهكان .ش ـههید ب ێ�� یڤــان ب ـه ههڵوێســت ه
شۆڕشــگ�� انه ن
كا� لهمهڵبهنــدی ههڵۆبهرزهفــڕهكان
ێ
ڕ ڵ
��
ق
بــووه سـهمبۆ� دایكێــی شۆڕشــگ ێ ڕ و دایــی حهقیــی
نیشــتمان .
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لهب ـهر دڵپــایك ،رۆیح فیــداكاری و ئازای ـه ت� دهبێت ـ ه
ڵ
ڵ
د� ههڤــا� ن�.
خۆشهویســت تریــن ك ـهیس نــاو
ڵ
ڵ
كهســێكه كـه ههرگـیز د� ههڤــا� خــۆی و گهل هكـهی
نهشــكاندووهو ب ـ ه چ ـهیك رهخن ـ ه و رهخن ـهدان
لێگ هڕیـ نـی ب ـهدوای رێبــازی چارهس ـهری گرفت ـهكان
دروست دهبێت .هاوكات ههڤاڵێیك زۆر رووخۆش،
لهس ـهرخۆ و جـ
ـلو� ن ـهرم و نیـ نـا�
ـددی بــووه .ب ـه ئسـ ب
ڵ
ت
دڵ ـه یاخی ـه ن
كا� مــا� دهكــرد و قهناع ـه� ت ـهواوی ب ـه
الی ـه ن� بهرامب ـهری خــۆی دروســت دهكــرد .ب ـ ه قس ـه
ڵ
حهنهكاویهكانی ـهوه كــۆڕی ههڤــا� ن� د هڕازانــدهوهو
ڵ
قاقــای پێكهنینــاوی تــا كهشــكه� ن� ئاســمان و گــوێ
گ
��
ر� رووخـ ش
ـۆ�
ئهســت ێ هكان ب ـهرز دهكــردهوه .ب ـ ه ب ـه
ڵ
و قس ـه ش
خۆ� ،پ ـهردهی ب ێ
�مــۆڕا� و دامــاوی
گ
ڵ
لهكۆربهنــدی نیشــتمانهكهی دادهمــا� و ب ـ ه ب ـهر�
هیــوا كــۆڕه ن
كا� د هڕازانــدهوه.
ش ـههید ب ێ�� یڤــان ئ ـهو ههڤاڵ ـه پڕشــنگدارهیه
ك ـه شــوێنپهنجهی لهه ـهر دوورگهی ـهیك خهبـ تـا�
ڵ ت
رۆژه ـه�� كوردســتان بهرچــاوه .یــادهوهری و
ئامۆژگاری ـه ن
كا� لهه ـهر الپهڕهی ـهیك م ـ ێ� ژ ووی خهبـ تـا�
ڵ
ئازادیخــوازی رۆژه ـه� ت� كوردســتان دهبریقێت ـهوه.
ههڤاڵێك ـه ك ـه لهماوهی ـهیك كــورت دا لهخهبـ تـا�
پ ـژاك ئ ـهریك بهڕێوهب ـهری لهئهســتۆ دهگرێــت .بــۆ
قۆناخێــك دهبێت ـه ئهنــدایم مهجلیــی پـ ت
ـار� ژیـ نـا�
ن
هیدبوو�
ئــازادی كوردســتان (پ ـژاك) .تــا سـ تـا� ش ـه
� هێنــا .لهنــاو
ب ـ ه ئهوین ـهو ه ئ ـهو ئهرك ـهی ب ـه ج ێ
بهڕێوهبهریــدا ههمیش ـ ه پێشــنیاری ئ ـهو ه دهكات ك ـه
لهشــوێن ه زهحمـهت و دژوارهكانــدا درێــژه بـه ماراتـ ن
ـۆ�
ژیـ نـا� بــدات.
ـا� ماراتـ ن
ش ـههید ب ێ�� یڤــان ل ـهدوا قۆنـ خ
ـۆ� ژیـ نـا�
شۆڕشــگ ێ�� ڕ انهیدا لهس ـهر پێداگــری خــۆی لهس ـهر
ڵ
ن
هیدا� رۆژه ـه� ت�
كاروبــاری كۆمیت ـهی ش ـه
كوردســتان رادهوهســتێت .دایكێــی شۆڕشــگ��
ێڕ
ك ـه ب ـه یــاد و ب هوهری ـه ن
كا� ش ـههیدان ،رێــگای
�ی
گههێشـ ت ن
.
ه
و
ه
ـ
ت
ێ
ز
دۆ
ه
د
ت
ه
ـ
ق
قی
ـ� بـه حه
بـهو ئهركـهی
كــول و ئێـ شـی دایــكان تێــدهگات و ل ـه تێگههێشـ ت ن
ـ�
و هۆشــیاركردنهوهیان ب ێ
�پســانهوه كار و خهبـ تـا�
كــردووه .لهسـ ڵـا� 2016ی زایـ نـی لههەرێمـ ن
ـەكا�
پاراسـ ن
ـت� میدیــا لهگ ـهڵ پۆلێــك لههاوس ـهماكهر نا�
رێــگای ئــازادی ،ب ـه زهردهخهن ـهی بهرهبهیــا�ن
ئازادیــان پێشــوازی ل ـه ك ـڕكاش گ ـهر نا� رێــگای ئــازادی

دهك ـهن .دایكێــی شۆڕشــگ ێ�� ڕ ك ـ ه ب ـ ه گــۆر نا� ب ـ ێ� ژ ی
رچۆ� خهبـ تـا� شۆڕشــگ ێ�� ڕ انهی
س ـهمای ئــازادی س ـه ب
ن
داوهت ـه دهســتیان ،دیكتاتــۆرهكا� س ـهردهم دێنێت ـ ه
دهنــگ و عۆقــره و ئــارایم یــان ێ
ل دهبڕێنێــت .بۆی ـ ه
بــۆ كــپ كــردن و كوژان ـهوهی هــۆرهی ئــازادی
ڵ
بنــاری قه�تــووكان بــازاڕی نهیــار نا� ئــازادی گ ـهرم
دهكات و دوای پیالنێــی تــری نهگریســانهی دژ ب ـ ه
ههڵۆبهرزهفــڕه ن
كا� نیشــتمان ،لهبهرهبهیـ نـا� 3ی
فهوری ـهی  2016لهئهنجــایم بۆردومـ نـا� فڕۆك ـ ه
جهنگی ـه ن
كا� ســۆپای داگ�ی ك ـهری توركیــا و هــاوكاری
ئــران بــۆ س ـهر ههرێم ـه ن
كا� پاراسـ ن
ـت� میدیــا ههڤــال
ی
برێڤــان لهگـهڵ دوو هاوسـهماكهری تــری بـ ه نــاوه ن
كا�
ن
(شیار وان و ه ێ�� ژ ا مهد) پهیوه ت
كاروا� شههیدان
س�
د هبــن .
ن
یادێــك ك ـه دهمــارهكا� نــاو جهســتهی مــرۆڤ
مــات دهكات و بــۆر ن
كا� نــاو دڵ ـهكان دهتهقێنێــت.
ش ـههید ب ێ�� یڤــان ئ ـهو ههڤاڵ هی ـ ه ك ـ ه ههمیش ـ ه
رۆیح مرۆڤ ـهكان دهگهشــێنێتهوه .مرۆڤ ـهكان
ب ـهرهو س ـهربهرزی و شــكۆداری رادهكێشــێت .ئێم ـ ه
ڵ
ئ ـهو كهســانهیهن ك ـه ق ـهرزداری ههڤــا� ن� وهك
ب ێ�� یڤانهكان ـی ن  .دان ـهوهی قهرزهكانمــان ب ـه رۆشــن
كردن ـهوهی هیــوا و ئاواتهكانیــان گهرهنـ تـی دهبێــت.
ش ـههید ب�� یڤــان سهرمهشــقه بــۆ گهنجــان و دایـ ن
ـكا�
ێ
ڵ
و� ت� س ـهماكهر نا� ئــازادی .ئاواتهخــوازم ئ ـهوهی ك ـ ه
ســاتێك لهگ ـهڵ ش ـههید ب ێ�� یڤــان س ـهمای ئــازادی
��
ـۆ� ئــازادی و
گ ێ ڕ ابێــت ،ب ـ ه ش ـهكاندنهوهی چـ پ
بهرزكردن ـهوهی ئاوات ـه ن
كا� خاوهندارێـ تـی لهرێبــازی
ن
هیدا� نیشــتمان بــكات و ئ ـهوهش ل ـهدوورهو ه
ش ـه
گ
نــاو و ناوبانــی بیســتبێت ،لهپێنــاو ژیانێــی ئــازاد و
بهخت ـهوهردا درێژهپێــدهری رێــگای ش ـههیدان بێــت.

آرگش ،یعنی پایانی بر سمفونی مرگ ایامن
بادی ،چو داسی رسد ،آسامن رسزمینم را به خشم درنوردید.
کبوتــران و تــو و آزادی بــه خــون شــدند .و خــون ریختــه ی تــو و
کبوتـران ،بــدل بــه آتــش و آزادی گردیــد .تــو آتشــی شــدی بــر بلنــدای
زاگــروس .آتشــی کــه در راه مانــدگان و درمانــدگان و منتظــران و
رهــروان راه آزادی را بــه امیــد و آرزو و ایــان فرامــی خوانــد .ایــان
و امیــدی بــه پایــان فصــل رسد...
تاریــک پرســتان بــه کشــن ایــان ،بــه رسزمیــن آتــش و آفتــاب و شــعر
در شــتافته بودنــد .و تــو بــه برافشــاندن آتــش و بازســاخت ایــان،
نســتوهوار بــه میــدان آمــدی؛ و هـراس نداشــتی از مــرگ در راه آزادی.
رفیــق تــو بــا لبخنــدت ،مــرگ و ســپاه تاریکــی را بــه ســخه گرفتــی.
و دگربــار فریــاد بــرآوردی در صبحــی خونیــن و ارغوانــی « کــه ای
خامــوش مردمــان بــه چــه نشســتهاید کــه حرامیــان بــه کشــن ایــان
آمدهانــد».
پــس بــه شــتاب بــه برافراشــن مشــعلی از جنــس ایــان و آزادی در
تــاش شــدی و ســتم دیــدگان و فرودســتان را بــه مبــارزه و انتقامــی
ســخت از مــرگ و تاریکــی بــه یــاری فراخوانــدی .ســکوت مرگبــار را بــه
فریــاد در شکســتی کــه « حقیقــت عشــق اســت و عشــق حیــات آزاد».
چـرا کــه در آییــن مردمانــت ،مــرگ پایان نیســت ،آغازیســت بــر آن .در
گرماگــرم جنــگ بــا ســپاه تاریکــی بــه نــاگاه بانگــی بــا طنیــن خونیــن و
ارغوانــی از اعــاق ســینهات رس دادی کــه رفیقــان « زندگــی را آنچنــان
دوســت بداریــد کــه در راه آن مــردن ،شــا را ســهل منایانــد».
تو آغازی بودی بر پایان رسوری تن
تو هبوط دگرباره ی انسان بودی در رسزمین مرگ انسان و خدا
تو تن پوشی شدی بر پیکر برهنهی کودکان و زنان زاگروس
تو بلوچ ،فارس،عرب ،آذری ،مازنی ،کورد شدی
تو من و در هیئت ما شدی
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و پایانی شدی بر مرگ ایامن و...

شعر از شهید زاگرس ن
ما�
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شهید زاگرس مانی

شهید بریوان هژار

شهید شه وگر چیا
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