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سخنآغازین
بحـران نظــام جهانــی بــه همـهی نقــاط دنیا تــری یافتــه و در کنار بیــکاری ،فقر و مشــکالت اجتامعــی ،بحرانهای
منطقـهای و محلــی رشایــط بغرنجــی فراهم آورده اســت .بیگامن مترکــز درگیری و آشــوب در جغرافیــای خاورمیانه
اســت کــه سالهاســت در میــان آتــش جنــگ و کشــتار گرفتــار آمده و نســخههای پیچیــده شــده چارهیابی از ســوی
قدرتهــای جهانــی در کاســن بحـرا ن و التهــاب آن تاثیــری نداشــته و بر شــعلهی جنگ و خشــم مردمــان آن افزوده
اســت؛ زی ـرا ایــن برنامــه و مدلهــا در تعــارض بــا ریش ـههای فرهنگــی عمیــق و قالبهــای ذهنیتــی آن اســت.
قدرتهــای غربــی بــه بهانـهی مبــارزه بــا تروریســم حضــور خــود را در منطقــه توجیــه میکننــد در حالــی کــه بــا
نگاهــی بــه رشایــط کنونــی میتــوان بــه وضــوح مشــاهده منــود کــه ایــن قدرتهــا و سیاسـتهای آنــان نــه تنهــا
دموکراســی و امنیــت را در منطقــه بــه ارمغــان نیــاورده بلکــه خــود تهدیــدی در برابــر برقراری دموکراســی هســتند.
پوســیدگی و خــا ایدئولوژیکــی نظــام دولت-ملــت را کــه مراحل افول خــود را طی میکنــد میتوان آشــکارا در منود
دولتهــای منطقــه بــه ویــژه ایـران و ترکیــه مشــاهده منــود .نظامی کــه با حاکمســازی یــک ملت ،یک اتنیســیته و
یــک زبــان عــاوه بــر فراهــم آوردن زمینههای فاشیســم ،بــر جامعه مســلط میگردنــد و ذات آن با اقتدار ،اســتعامر،
غــارت و خشــونت رسشــته شــده و متامــی برنامــه و سیاس ـتهای آن در راســتای ضعیفهســازی جامعــه اســت.
دولــت ترکیــه کــه درون جنگــی چندبعــدی قـرار دارد و برنامههــای اشــغال منطقــه از ســوی قدرتهــای جهانــی را
اجرایــی میکنــد در یــک بنبســت کــور محبــوس گشــته و از چندیــن ســو درون تنش قـرار دارد .سیســتم دیکتاتوری
و فاشیســمی ترکیــه کــه متامــی فضاهــای گشــایش سیاســی را مســدود و تنهــا بــا کشــتار و توســعه جنــگ در تــاش
ب ـرای خــروج از بنبســت اســت ،ایــن گونــه نــه تنهــا بــا مقاصــد خــود نخواهــد رســید بلکــه بــر دامن ـهی جنــگ
افــزوده و زمینههــای نابــودی خــود را فراهــم مـیآورد .چنیــن بحرانــی را میتــوان در عـراق ،ســوریه و ایـران نیــز
مشــاهده منــود .زیـرا متامــی سیاسـتها و رویکردهــا نشــات گرفتــه از یــک ذهنیــت یــک هامنــا دولت-ملــت بوده
و تنهــا در عملکــرد بلکــه تفاوتهایــی وجــود داشــته باشــد .بــا نظــری بــر اقدامــات هــر یــک از ایــن دول میتــوان
کردســتیزی و دشــمنی عمیــق آن را بــا کردهــا مشــاهده منــود کــه چگونــه از هــر ســو در برابــر حــل مســئلهی کــرد
مانــع و بهانهتراشــی منــوده و کوچکرتیــن تغییــر دموکراتیــک در کردســتان را برمنیتابنــد و از هــر ســو دســتاورهای
آنــان را مــورد حملــه قـرار میدهنــد .دشــمنی بــا کردهــا چنــد الیه بــوده و رصفــا جنگی نظامی نیســت بلکــه دارای
ابعــاد ایدئولوژیکــی و ذهنیتــی نیــز میباشــد .تخریــب جغرافیــا و غنــای طبیعــی آن ،تجــاوز بــه زنــان و دخـران
کُــرد ،میلیتاریــزه و آســیمیله منــودن کردســتان و جامعـهی آن بخشــی از ایــن جنــگ میباشــد کــه پیامدهــای بــه
مراتــب مخربــری دارد .یکــی از دالیــل اصلــی چنیــن دشــمنی گســرده و عمیقــی را میتــوان به مبارزات مسســتمر
کردهــا در برابــر اســتعامر و اشــغالگری دانســت کــه در خاورمیانــه تنهــا کردهــا و جنبشهــای آپویــی هســتند
کــه جهــت گــذر از رشایــط پیچیــده و بغرنــج کنونــی دارای آلرتناتیــو هســتند کــه ایــن سیســتم جایگزین(ملــت-
دموکراتیــک) یگانــه راه رهایــی خلــق هــا از یــوغ نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی اســت .سیاسـتهای ایـران نیــز
در برابــر خلقهــا و بهویــژه کردهــا بــر مبنــای تحقیــر ،اســتحالهی فرهنگــی و حــذف اســت و در کردســتیزی گــوی
ســبقت را از ســایر دولتهــا ربــوده و در ســالهای اخیــر آشــکارا دشــمنی خــود را بــا کردهــا نشــان داده و عملکــرد
تبعیضآمیــز خــود را در دســتگیری و اعــدام جوانــان کــرد ،کشــن بیپــروای کولـران ،فشــار بــر زندانیــان سیاســی
کــرد ،نظامــی منــودن کردســتان و تخریــب و ســوزاندن جغرافیــای آن نشــان داده اســت .بــا توجــه بــه تشــدید فشــار
و رسکــوب رژیــم ایـران بــر خلقهــا و تنــگ منــودن عرصــه بــر فعالیــن سیاســی و زیسـتمحیطی ،نرشیــه آلرتناتیــو
تصمیــم بــرآن گرفتــه در ایــن شــاره بــه تحلیــل وضعیــت سیاســی و اجتامعــی منطقــه و ایـران بپــردازد و اهــداف
رژیــم ایـران در رابطــه بــا تشــدید جنــگ نــرم و سیاســت زیسـتقدرت در کردســتان را مــورد واکاوی قـرار دهــد.

جنگـــــمدرنیتههادرخـــاورمیانه

نتایجمحتملآنو

برگرفتهازمانیفستمتدندموکراتیک
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بایــد درگیریهــا و منازعاتــی کــه طــی دویســت ســال اخیــر در خاورمیانــه روی دادنــد را بهصــورت صحیــح درک منــود .قبــل
از هــر چیــز دانســن اینکــه درگیریهایــی کــه بــه وقــوع میپیوندنــد در چارچــوب هژمونــی متدنــی صــورت نگرفتــه بلکــه در
چارچــوب فرهنگــی صــورت میگیرنــد ،حائــز اهمیــت فراوانــی اســت .منازعاتــی کــه بــر رس هژمونــی متــدن بــا اروپا یعنــی غرب
صــورت میگرفــت ،بعــد از «ســلطان ســلیامن قانونــی» بــه مرحلـهی پایــان یافــن بــه نفــع اروپــا وارد شــد .در رونــدی کــه تــا
ســدهی نوزدهــم پیــش آمــد ،هژمونــی نظــام متــدن مرکــزی بــه نفــع کاپیتالیســم اروپــای غربــی بــه فرجــام رســیده بــود .هژمونی
کشــورهای اروپایــی کــه از ســدهی نوزدهــم بــه بعــد از نظــر فیزیکــی نیــز بــه منطقــه آمدنــد ،نیروهایــی کــه بــر رس هژمونــی
قــدرت میجنگیدنــد را در مقابــل خویــش ندیــد ،بلکــه آن نیروهــای اجتامعــی را در مقابــل خویــش دیــد کــه در برابــر پذیــرش
و درونیســازی فرهنــگ مدرنیتـهی کاپیتالیســتی ایســتادگی میمنودنــد .امپراطــوری عثامنــی و ایـران از منظــر هژمونــی قــدرت،
در وضعیتــی نبودنــد کــه قــادر بــه درگیــری بــا کشــورهای اروپایــی باشــند .تنهــا ســعی داشــتند بــررس پــا مباننــد .ایــن را نیــز بــا
محاســباتی کممایــه بــر مبنــای موازن ـهی قــدرت انجــام میدادنــد .امــا فرهنــگ اجتامعــی ،بهگون ـهای متفاوتتــر از بســیاری
حوزههــای مســتعمراتی کــه در ســطح جهــان بودنــد ،بهجــای اینکــه بالدرنــگ فرهنــگ مــدرن اروپایــی را بپذیــرد و درونــی مناید،
عمدتــا بــه مقاومــت در برابــر آن برخاســت .اینکــه قــادر نشــدند منطقــه را بهطــور کامــل بــه اســتعامر بکشــانند نیــز ،از نیــروی
فرهنگــی آن ناشــی میشــد .بهویــژه اســام بهعنــوان ســنت فرهنگــی رایــج ،طــی ایــن مقطــع در وضعیــت ســوژهی فعــال
مقاومــت بــود .در اینجــا نکتـهی مهمــی را کــه بایــد تشــخیص داد ایــن اســت کــه نیــروی مقاومتکننــده نــه اســام قدرتگـرا و
دولتگ ـرا ،بلکــه اســام بهمثاب ـهی فرهنــگ اجتامعــی بــود .جنبشهــای اســامگرای سیاســی نیــز وجــود داشــتند ،امــا اینهــا
در ازای منافــع معینــی بــه آســانی مــزدوری در پیــش میگرفتنــد .آنکــه پیوســته مقاومــت میورزیــد و بهعنــوان موجــی
ســهمگین در اعــاق وجــود جریــان داشــت ،ســنت اجتامعــی اســامی بــود .بــه همیــن دلیــل تفکیــک ســنت جامعهگرا و ســنت
قدرتگـرای سیاســی کــه از ســدهی نوزدهــم تــا روزگار مــا تحــت نــام اســام پیــش بُــرده میشــوند ،امــر حائــز اهمیتــی میباشــد.
پرسشــی کــه بایــد پرســیده شــود در اینبــاره اســت کــه درگیــری میــان اســام فرهنگــی و مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی ،از کــدام
نــوع درگیــری اســت .مادامــی کــه درگیــری میــان دو قــدرت هژمونیــک در میــان نیســت ،پــس درگیــری میــان فرهنــگ
مدرنیتــهی کاپیتالیســتی و فرهنــگ ســنت اســامی جریــان دارد .عمدتــا جنگهایــی بیــن مدرنیتههــا مطرحانــد
کــه بیشــر در حــوزهی فرهنــگ اجتامعــی روی میدهنــد .وقتــی موضــوع «فرهنــگ در خاورمیانــه» پیــش کشــیده
میشــود ،نبایــد ایــن را تنهــا بــه اســام محــدود منــود .بایــد ایــن را بــا ســایر ادیــان ابراهیمــی یعمــی مســیحیت و یهودیــت
تکمیــل کــرد ،حتــی بایســتی تاثیــرات دینــی الئیــک و «شــمن-پاگان»ی کــه بهگونــهای هــر چنــد نقــابدار ،خــارج از
دیــن یــا ادیــان تکخدایــی وجــود دارنــد را احتســاب منــود و بدینترتیــب آن را بهصــورت کلیتمنــد بررســی کــرد.
حــوزهی فرهنــگ اساس ـیای کــه انســانیت معــارص را تشــکیل داده اســت ،جغرافیــای خاورمیانــه میباشــد .همیــن منطق ـهی
فرهنگــی اساســی اســت کــه اگــر فرهنــگ انســان هموســاپینس را نیــز بــه حســاب بیاوریــم ،از اعصــار پیشــاتاریخ تــا ســدهی
نوزدهــم و بهطــور تخمینــی طــی ســیصدهزار ســال انســانیت را تغذیــه منــوده اســت .فرهنــگ مدرنیتـهی کاپیتالیســتی اساســا
فرهنــگ هژمونیــک دویســت ســال اخیــر اســت .انتظــار منـیرود فرهنــگ دویســت ســالهی اخیــر ،در ایــن مدتزمان کوتــاه یک
فرهنــگ را کــه طــی ســیصدهزار ســال بهصــورت مرکــزی تشــکیل شــده اســت ،آســیمیله گردانــد .بایــد انتظــار کــه مــدت درگیری
فرهنگــی طوالنــی گــردد ،فرهنــگ بومــی بــه آســانی تســلیم نشــود و حتــی بــه جنــگ هژمونیــک فرهنگــی برخیــزد .بنابرایــن
درگیریهــای منطقـهای کــه امــروزه بهصــورت شــدیدی جریــان دارنــد را میتــوان بــه مقطــع جنگهــای هژمونیــک فرهنگــی
مدرنیتههــا تعبیــر منــود .بــه همیــن ســبب اهمیــت بســیار فراوانــی دارد کــه درگیریهایــی کــه در ســطوح بــاال بــا حــوزهی
مربــوط بــه قــدرت تعریــف میشــوند ،بهشــکل متفاوتــی تفســیر گردنــد .از ایــن نظــر ،نــه بــا چارچــوب تنگنظرانـهی پارادایــم
جنــگ طبقاتــی و ملــی غربــی و نــه بــا جنگهــای قدرتمدارانــه و دولتــی اســام میانـهروی سیاســی ،توصیــف کافــی و وافــی
درگیریهــای موجــود در خاورمیانــه ممکــن نیســت .بــدون شــک درگیریهــا دارای چنیــن ابعــادی نیــز میباشــند .درگیریهایــی
کــه در ایــن بعــد رخ میدهنــد ،اکـرا مربــوط بــه حوزههــای قــدرت و دولــت هســتند .امــا جنگهایــی کــه کیفیــت گــذار از متام
ایــن ابعــاد قــدرت را داراینــد ،مهمتــر میباشــند .کــا اینکــه درگیریهایــی کــه دارای بُعــد قــدرت و دولــت هســتند ،هــر انــدازه
وســیع و طوالنیمــدت هــم باشــند ،تــوان خــروج از حــوزهی قــدرت هژمونیــک را ندارنــد .در مقابــل ایــن ،خصلــت درگیریهایــی
کــه در ابعــاد مدرنیتــه رخ میدهنــد متفــاوت اســت و ایــن نــوع درگیریهــا دارای کیفیــت گــذار از مدرنیتـهی حاکــم هســتند.
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وتاریپژاکـــ

پێویستە روناکبیران بە روانگەی شۆڕشگێڕیەوە
رووبەڕوی داگیرکاری ببنەوە

ئــەرک و بەرپرســیاریەتی شۆڕشــگێڕی بــە یەکــەوە گرێــدراون .رەوتــی شــۆڕش لــە گــەڵ هەمــو تەنــگ و
چەڵەمەکانــی بــەرەو پێــش دەچێــت ،گرنگرتیــن ئەرکــی روناکبیــر ئەوەیــە لــە رەوتــی شــؤڕش دا بەرپرســیاریەتی
شۆڕشــگێڕی خــۆی بــە جــێ بگەیەنێــت .دەزانیــن روناکبیــری بەرپرســیار شۆڕشــگێڕێکی راســتەقینەیە .شۆڕشــگێڕ
لــە گــەڵ زەلــکاوی دۆگامتیســمی چەقبەســتو لــە هەنــگاوی یەکەمــی دا فاســلەی گرتــوە و بــە تێگەییشــن لــە
ماتریالیزمــی دیالکتیــک ،بــە کرانــەوەی بــۆ کۆمەڵگایەکی دیمۆکڕاتیــک هەنــگاوی بوێرانەی هەڵدێنێتــەوە .تێئۆری
و پڕاکتیــک بــە یەکــەوە گــرێ دەدات و بــە پڕاکتیــک دەرهێنانــی تێئــۆری ئەرکــی شۆڕشــگێڕی و روناکبیــری خــۆی
دەســەملێنێت .شۆڕشــگێڕ هــاوکات کــە بیردەکاتــەوە پڕاکتیــک دەکات و لــەو دەمــەدا کــە پڕاکتیــک دەکات لــە
رەوتــی بیرکردنــەوە کــەم ناهێنێــت .لــە ســەردەمی هەســتیاردا ئەرکەکانــی روناکبیــری شۆڕشــگێڕ زۆرتــر دەبــن.
لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ئاڵوگۆڕیەکــی مــەزن خەریکە بەڕێوە دەچێت .شــوێنێک کە هەم النکەی شارســتانیەت
بــوە و هەمیــش ناوەندی پێکەوە ژیان .ئێســتاش هێژمۆنخـوازان ،لە روانگەی جیاوازەوە خەریکی دەســت تێــوەردان
و مانــدگاری ئەزمونــی شکســتخواردوی سیســتمی کۆپیەکـراوی سیســتەمی دەوڵەت نەتــەوەی خۆیان بــە روانگەی
پۆزیتیویســتین .دەزانیــن کــە پالنی همۆژێن و یەکڕەنــگ کردنی کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت توشــی گرفت و
قەیـران هاتــوە و ئــەم پرۆســەیەش وێرانــی و کاولــکاری و دڕدۆنگی و چەندبەرەکی لەگەڵ خۆی هێنــاوە و بە کاناڵی
ئیســامی تونــدرەو ناوچەکەیــان کردۆتــە زەلکاوێــک بــۆ دانیشــتوان .پاشــکەوتویی هــزر و فکــر لــە قالبی جیــاوازدا
خەریکە مەیدان دەگرێت و بە دەیان ســاڵ کۆمەڵگا ،بەرەو پاش دەباتەوە .ئەم شــەڕە بەشــێک شــەڕی زێهنیەت و
پارادیگامسالە و بەشێکیشی بۆ بەردەوامی پالنی شکستخواردوو لە سەر بەستەری وێرانی ناوچەکە لە ئارادایە .بەتاڵ
کردنی کۆمەڵگا لە بەهاکانی مرۆڤایەتی و روحی بەرزی شۆڕشــگێڕی و تێکۆشــانی مافخوازی و ژیانێکی بەرومەتە.
سیســتمی داگیــرکاری بــە رێگــەی پــڕۆژەی جیــاواز ،وەک یەکدەســت کردنــی کۆمەڵــگا و بــێ ئیرادەکردنــی تــاک و
بــەاڵڕێ دابردنــی رەوتــی شۆڕشــگێڕی و روناکبیری ،بەردەوام هەولی دەســتەمۆکردنی هەمــو ئیرادەیەکی روناکبیری
داوە .لــەم کاناڵــەوە دەســتەاڵت حــەول دەدات بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی تەواوی جومگەکانی جڤاک .شــەڕێکی بــەردەوام
لــە ئارادایــە ئەویــش شــەڕی ناســنامە و ئێ ـرادەی گــەل دژی بــە کۆیلەکــردن و دەســتەمۆی کۆمەڵــگا لــە الیــەن
دەســتەاڵتەوەیە .شــەڕێکی قــوڵ و ماســکدارە و هەمــو دەرفەتەکان بەکار دەهێنن بــۆ بە الڕێدابردنی مــرۆڤ لە ناو
ئــەم بازنەیــەدا .بەتاڵکردنــی مێشــک و ئیـرادە لــە رێگای بێ هیوایی و نیشــاندانی ئەزمونی تێکشــکاو بــۆ جەماوەر
ALTIRNATIV PJAK
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لــەم ســەردەمە هەســتیارەدا پێویســتە روناکبیــر لــە شــێوازی قالبــی تەنگــی بوچونــی تــاک بێتــەدەر و بــە
روحــی تێکۆشــانی شۆڕشــگێڕی و تێگەێشــن لــە ســەر ئەرکــی هەســتیار و مێژویــی بتوانــن رۆڵــی پێشــەنگایەتی
کۆمەڵگــە بگرنــە دەســت و بــۆ بەربەرەکانــی لەگــەڵ پاشــکەوتویی و بــە کۆیلەکــراوی مێشــک و زێهنیەتــی
بەشــێک لــە کۆمەڵگــە تێکۆشــانێکی بــە کۆمــەڵ بــەم روحــە شۆڕشــگەڕیەوە بەرنــە پێــش .بــە بەرپرســیاریەتی
و هەســتیاریەوە ببنــە ئــەو پێشــەنگە روناکبیــرە شۆڕشــگێڕە کــە رەوتــی مێژویــی نیشــتامنەکەیان بــە
ئاقــاری دڵخــوازی پێشــکەوتنخوازی بــۆ داهاتــوی نیشــتامن پێشــەنگایەتی بکــەن و بــە ئەنجامــی بگەیەنــن.

ALTIRNATIV PJAK

لــەم ســەردەمەدا مــرۆڤ و کەســایەتی روناکبیــر پێویســتە ئــەرک و میســیۆنی مێژویــی خــۆی بزانێــت و لــە روانگەی
شۆڕشــگێڕیەوە بکەوێتــە مەیدانــی پاراســتنی گــەل و نیشــتامن و ئــازادی کۆمەڵگەکــەی .شــەر لــە گــەڵ سیســتم بــە
سیســتمی شۆڕشــگێڕی بەربەرەکانــی لەگــەڵ دەکردرێــت و بۆیــە روناکبیــری گەلەکەمــان پێویســتە بــە روانگــەی
شۆڕشــگێڕیەوە روبــەڕوی داگیــرکاری و پاشــکەوتوکردنی کۆمەڵگــە ببێتــەوە ،و روناکبیــری شۆڕشــگێر کەســایەتیەکی
بوێــر و ئازایــە کــە ئەرکــی پاراســتنی بەهــا دێمۆکڕاتیکەکانــی ئــازادی کۆمەڵگــەی لــە ســەر شــانە ،هێــز و ئیـرادە و
پوتانســیەڵە جیاوازەکانــی روناکبیـران پێویســتە لــە بەربەرەکانــی تاک ببێتە تێکۆشــانێکی بــە هــەرەوەزی ئیرادەمەند
بــۆ بەبەرەکانــی لــە گــەل دیکتاتــۆران و کۆنەپەرەســتی .بەرهەمــی تێکۆشــانی تــاک بــۆ بەدەســت خســتنی
دەســتکەوتی شۆڕشــگێڕی لــەم ســەردەمە هەســتیارەدا پێویســتە بــە روحــی شۆڕشــگێڕی و بەرپرســیاریەتی بــە کــۆ
بکرێتــەوە بــۆ ئــەوەی بتوانــن ئەنجامێــک لــە تێکۆشــانی خۆیــان بــۆ بەرەوپێــش بردنــی رەوتــی ئازادیخـوازی بگــرن.
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و هــاوکات دەســتەاڵت لــە بەرامبــەر کۆمەڵــگادا خــۆ ی بەهێــز نیشــاندەدات کــە وەک بــێ رکەبــەر نیشــان بدرێــت.
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قطعنامه  پایانیسومینکنگرهکــودار

KODAR
جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کردستان

ســومین کنگــرەی کــودار در روزهــای  ٩ ،٨ ،٧مــاە مــی  ٢٠٢٠مصــادف بــا  ١٩ ،١٨ ،١٧اردیبهشــت ســال  ١٣٩٩و بــا
شــعار "بــا روحی ـهی انقالبــی خلقهــا ،جامعــه را ســازماندهی منــوده و کوردســتان را آزاد مناییــم" بــا موفقیــت برگ ـزار
گردیــد .کنگــرەی کــودار در کوهســتانهای کُردســتان برگ ـزار شــده و در آن از مبــارزات آزادیخواهان ـهی خلــق کــرد و
مقــام شــهدای راه آزادی ،خصوصــا شــهدای پیشــاهنگمان آرگــش کارزان ،تول َهلــدان ســنه ،روژهــات بــوکان ،دلــوان
رسدشــت و اقبــال م ـرادی تجلیــل بــه عمــل آمــد .کنگــرە بــا مشــارکت اعضــا و مناینــدگان نهادهــا و کمیتەهــای کــودار
در مــدت ســە روز برگـزار گردیــد .کنگــرە فعالیــت خــود را بــا بررســی عملکردهــای صــورت گرفتــە در ســە ســال گذشــتە
آغــاز منــود .در ایــن راســتا بــر اســاس رهنمودهــای رهــر آپــو و تحلیــات ایشــان در زمینــەی مدرنیتــەی دموکراتیــک
گفتگوهــای مهــم و ســازندەای صــورت داد .همچنیــن کنگــرە ضمــن اب ـراز خودانتقــادی نســبت بــە متامــی کمبودهــا
و نارســاییها در پیشــگاە خلقمــان ،جهــت توســعه و ترقــی فعالیتهــا بــه تدویــن برنامههــای آتــی پرداختــه و در
ت نهادهــا و کمیتههــا و نحــوهی کار و تــاش آنهــا را مــورد بررســی و تحلیــل و واکاوی
یــک رونــد بازبینــی ،فعالیــ 
قــرار داد و در راســتای بهــر و مؤثرتــر شــدن فعالیتهــا نســبت بــه ســازماندهی مجــدد و کاراییبخشــی ایــن
کمیتههــا ،اقدامــات الزم را بــە انجــام رســاند .کنگــرە ،شــورای مدیریتــی کــودار کــە در مجمــوع  ١٨نفــر میباشــند را
انتخــاب منــوده و بــا اکرثیــت آرا رفیــق فــواد بریتــان و رفیــق گــوالن فهیــم را بــه عنــوان روســای مشــرک کــودار برگزیــد.
برگـزاری کنگــرە در روزهــای منتهــی بــە نوزدهــم اردیبهشــت حــاوی معنایــی ویــژە بــودە و بــە نوعــی تجدیــد پیــان بــا
شــهدای مقاومــت زنــدان ،فــرزاد کامنگــر ،فرهــاد وکیلــی ،علــی حیدریــان و شــیرین علمهولــی و ســایر شــهدای ایــن عرصــە
اســت .کنگــرە ضمــن بزرگداشــت یــاد و خاطــرەی ایــن شــهدا بــر ادامــەی راە آنهــا تاکیــد منــودە و ارزشهــای خلــق شــدە
توســط آنهــا را بهعنــوان مبنایــی جهــت برســاخت جامعــەی دموکراتیــک و آزاد مــورد تاکیــد قـرار داد .کنگــرە در رابطــە بــا
رشایــط و وضعیــت زندانیــان سیاســی در ایـران و رشق کردســتان نیــز بــە بحــث پرداخت و اشــاعەی فرهنگ مقاومــت زندان
را رشط اساســی حفــظ ایــن ســنگر دانســته و یــادآوری منــود که الزم اســت در راســتای روحیـەی تعاون و همــکاری اجتامعی
همـەی اقشــار جامعــە نســبت بــە حامیــت و دفــاع از زندانیــان سیاســی و خانوادەهایشــان مســئوالنە برخــورد منــودە و از
ایــن راە سیاســت جنــگ دائــم در برابــر جامعــە را بــە شکســت بکشــانند .در کنگــرە با تاکید بر همبســتگی و انســجام حول
محــور ارزشهــا ،دســتاوردها و رسمایەهــای اجتامعــی و دعــوت از همــگان بـرای ترویــج و نهادینــە کــردن ایــن ذخایر عظیم
موجودیــت اجتامعــی یــاد شــهدای مدافــع محیطزیســت در رشق کردســتان رشیــف باجــور و همراهانــش ،شــهدای قیــام
آبــان مــاه و جانباختــگان عرصـهی ســامت جامعــه در مبــارزه بــا کرونا یعنی کادر و پرســنل بیامرســتانی گرامی داشــتە شــد.
کنگــرە وضعیــت سیاســی را در ســطوح بیناملللــی و منطقــەای بررســی کــردە و وقایــع رویــدادە در خاورمیانــە را
از منظــر پارادایمــی و از جنبەهــای مختلــف تحلیــل منــود .بــر ایــن مبنــا؛ در رشایطــی کــه منطقــه بــه نــردگاه جنــگ
جهانــی ســوم تبدیــل شــده و نظــام نئولی ـرال جهانــی ،مرحل ـهی نوینــی از اســتعامرگری را در منطقــه و جهــان بــه راه
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جنبــش آپویــی بــا درک ایــن واقعیــت و بهرهمنــدی از اندیشــه و فلســفهی رهــر آپــو ،خــط ســوم مبــارزه و ســازماندهی را
کــه عبــارت اســت از ،جایگیــری در جبهــهی خلقهــا و دوری از قطبهــای ســلطه و قــدرت بــە عنــوان راهــرد انتخــاب
منــودە اســت .بدیــن منظــور بــا ارائــهی فــرم نوینــی از ســازماندهی اجتامعــی و فرهنگــی بــر بنیــان کلیــت ذهنیتــی
خاورمیانــه و مبنــا ق ـرار دادن همزیســتی خلقهــا بــر اســاس خــط مقاومــت تاریخــی در قالــب کنفدرالیســم دموکراتیــک
خلقهــا ،منایندگــی خــط ســوم را بــر عهــدە دارد .ســازماندهی کــودار نیــز بــا بهرهمنــدی از همیــن دانــش و عقالنیــت
سیاســی و اجتامعــی بــرای چارهیابــی مســائل انباشــته شــده در رشق کوردســتان گام در راه مبــارزه نهــاده اســت .کــودار
ضمــن تحلیــل همهجانب ـهی رشایــط رشق کوردســتان و آگاهــی از نیازهــا و مطالبــات تاریخــی و نویــن برخاســته از رشایــط
جدیــد اجتامعــی و سیاســی و فرهنگــی ،مجدانــه در حــال تــاش و مبــارزه اســت .در ایــن راســتا بــه ســازماندهی خلقمــان
در رشق کردســتان پرداختــه و متامــی تنوعــات اجتامعــی را دربرمیگیــرد .جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان بــا
یــک مبــارزهی دامن ـهدار و همهجانبــه میخواهــد کــه کنفدرالیســم دموکرتیــک و ملتدموکرتیــک را بــه عنــوان گفتــان
اصلــی در رشق کوردســتان و ایــران درآورد .بــدون شــک ایــن مــدل علیرغــم حمــات همهجانبــه توســط قدرتهــای
جهانــی و منطقــهای کارایــی و توامننــدی خــود را در دشــوارترین رشایــط نشــان داده و میتوانــد زمینهســاز یــک آشــتی
دامئــی در میــان موجودیتهــای خاورمیانــه ،ای ـران و خصوصــا رشق کردســتان باشــد .ســومین کنگــرەی کــودار بــا تحلیــل
ایــن مــوارد و بــرای دســتیابی بــه اهــداف و آرمانهــای خلقمــان مــوارد زیــر را بــه عنــوان انجامنامــ ه تقدیــم میمنایــد؛
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کنگــرە بــا تاکیــد بــر اینکــە وضعیــت مــورد بحــث در مــورد رژیــم ایـران هــم صــدق میمنایــد تاکیــد کــرد حــال کــه ،مــدت
چهــل ســال از ناکارآمــدی رژیــم میگــذرد و نظــام در وضعیــت پیــری همهجانبـهی گفتامنــی ،ســاختاری ،نهــادی ،مدیریتــی،
سیاس ـتگذاری و تولیــدی ق ـرار گرفتــه و در متامــی عرصههــا از شــعارزدگی رنــج میبــرد ،لــزوم تغییــر بیــش از همیشــه
خودمنایــی میکنــد .شــاهد یــک انفصــال همهجانبــه در بیــن مــردم و حاکمیــت هســتیم .طبقــات جدیــد اجتامعــی کــه برآمدە
از تغییــر در ســبک زندگــی و افزایــش ســطح ســواد و تحصیــات و ارتباطــات نویــن جهانــی و پیرشفــت فنــاوری هســتند باعــث
بــه وجــود آمــدن مطالبــات متفاوتــی در گســرهی جامعــه شــدهاند کــه نظــام بــا ایــن می ـزان تــابآوری ،تــوان پاســخگویی
بــه آنهــا را نداشــته و م ـیرود کــه ترکهــای ایجــاد شــده در ســاختار قــدرت در ای ـران را منایانتــر کنــد .هــر چنــد نبــود
یــک گفتــان غالــب و رهــریای منســجم و واحــد در میــان مخالفــان ،حاشــیه امنیتــی را ب ـرای نظــام جمهــوری اســامی
فراهــم آورده اســت ،امــا ادامــه رونــد فعلــی حتــی در ایــن وضعیــت هــم ب ـرای نظــام از همیشــه دشــوارتر گشــته اســت.
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انداختــە ،خاورمیانــه دســتخوش تحــوالت بســیار رسیــع و همهجانبــهای گردیــدە اســت .رشایــط کنونــی از لحــاظ سیاســی
و نظامــی بســیار مشــابه دوران جنــگ جهانــی اول اســت کــه در آن رشایــط نظامجهانــی در پــی طرحریــزی نظــم دول ـتـ
ملــت بــه عنــوان جایگزیــن نظامهــای امپراتــوری بــودە اســت .امــا در مرحل ـهیکنونــی نظامجهانــی هــان نظــم کهــن را
بــه صــورت مانعــی جــدی در راســتای رســیدن بــه منافــع توســعهطلبانه و بســط نظــام بــازار آزاد و گــردش رسمایــه خــود
میدانــد .بدیــن خاطــر خاورمیانــه را کــه بــه گورســتان پروژههــای غــرب تبدیــل شــده و هنــوز هــم در حــال مقاومــت
اســت ،یکبــار دیگــر بــه آشــوب کشــانده اســت .علیرغــم نربدهــای نیابتــی و ورودهــای مســتقیم متامــی نیروهــا در جنــگ،
هزینههــای هنگفــت انســانی و نابــودی زیرســاختهای موجودیتــی و حیاتــی خلقهــا بــه هیــچ وجــه شــاهد ارائـهی مدلــی
موفــق ،چارهیــاب و دربرگیرنــدە نبودهایــم .شــایان ذکــر اســت کــه نظامهــای حکومتــی منطق ـهای از مدتهــا قبــل دچــار
رکــود شــده و کارایــی خــود را از دســت دادهانــد .بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نظامهــا ،برســاخته شــده توســط هــان
نظامجهانــی هســتند و بــه هیــچ وجــه از طــرف خلقهــای منطقــه تاییــد نشــدهاند .قدرتهــای منطقـهای و جهانــی در پــی
آننــد کــه از اعرتاضــات و مبــارزات مردمــی و خلقــی بــه نفــع خــود اســتفاده مناینــد و مزورانــە داعیــه حامیــت و پشــتیبانی
از آنهــا دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه حکومتهــای منطق ـهای هــم هــان ادعــا را بــه شــیوەای دیگــر مطــرح منــوده
و مدعــی دفــاع و صیانــت از موجودیــت و کیــان سیاســی و اجتامعــی مردمشــان در مقابــل هجمههــای غــرب هســتند.
در ایــن میــان جــای خالــی پــروژهای کــه دربرگیرنــدەی خواســت و مطالبــات خلقهــا باشــد بــه خوبــی احســاس میشــود.
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 -۱کــودار جهــت درهمشکســن سیاســت انــزوای تحمیلــی بــر رهــرآپــو و آزادی ایشــان از بنــد اســارت بــه عنــوان بنیانگذار
نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک ،خــود را مســئول دانســته و همهی تــوان ســازمانده ی و عملیاتـیاش را در این راســتا به کار
میبنــدد .هــم ســو بــا ایــن تالشهــا در جهــت ترویــج و نهادینهکــردن اندیشـههای رهــر آپــو در رشق کردســتان و ایـران
فعالیتهایــش را گســرش میدهــد.
 -۲کــودار بــا گــذار از نظــام دولـت -ملــت در ســطح ایران و رشق کردســتان بـرای جایگزینی نظــام کنفدرالیســم دموکراتیک
خلقهــا در ادامـهی تالشهــای صــورت داده شــدهی قبلــی ،اقــدام بــه توســعهی فعالیتهایــش در زمینـهی خودمدیریتــی
در متامــی عرصههــای فعالیــت اجتامعــی میمنایــد .خــود را در رابطــە بــا ســازماندهی متامــی افـراد و اقشــار جامعــە بــە
صــورت خودویــژە جهــت صیانــت از ار زشهــا و دســتاوردهایش مســئول میدانــد .تشــکیل جبهــەی دموکراتیــک خلقهــای
ایـران در راســتای گســرش مناســبات سیاســی و اجتامعــی بــا خلقهــای بلــوچ ،عــرب ،آذری ،ترکمنهــا و ســایر ملیتهــا و
نیروهــای دموکراتیــک را در اولویــت کاری خــود قـرار میدهــد.
 -۳کــودار جهــت بنیــا ن نهــادن زندگــی مشــرک آزاد ،بــا هــر نــوع جنســیتگرایی اجتامعــی ،ســنتهای ارتجاعــی و قوانیــن
مردســاالر کــه زنــان را مــورد اســتثامر ق ـرار میدهــد مبــارزه میمنایــد .بدیــن منظــور در نظــام خودمدیریتــی ،مشــارکت
برابــر و فعاالنـهی زنــان را مبنــا قـرار میدهــد.
 -۴کودار با درک این نکته که نابودی زبان و فرهنگ زمینهســاز نابودی خلقهاســت اســت ،جهت ایجاد بســر رشــد و توسعه
و ارتبــاط فرهنگــی در میــان تنوعــات رشق کردســتان و ایران به منظور پویایی و مبادل ه فرهنگی ســازنده و مولد نهایت تالش
خــود را انجــام میدهــد .لــذا از همــگان بـرای آمــوزش و تربیــت بــر اســاس زبان و فرهنــگ مادری دعــوت بە عمل مـیآورد.
 -۵بــا توجــه بــه اینکــه آییــن و اعتقــادات هر جامعهای ســتون اساســی دنیای معنــوی آن جامعهاند الزم اســت برای ســامت
روحــی و روانــی آن جامعــه از آنهــا صیانــت بــه عمــل آیــد و دیــن و اعتقادات جامعــه ،همــواره از طرف قدرت سیاســی به
عنــوان ابـزاری جهــت مرشوعیتبخشــی و اســتثامر مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه اســت .کــودار ضمــن رد هــر گونــه ذهنیتی
کــه دیــن و باورداشـتها را بــه عنــوان ابـزاری بـرای رســیدن بــه قــدرت مــورد سوءاســتفاده قـرار میدهــد؛ بــا ایــن انحرافات
مبــارزه منــوده و خواهــان در کنــار هــم نشــاندن و ایجــاد زمینـهی مفاهمــه و گفتگــو در میــان ادیــان و باورداشتهاســت.
 -۶بــا شــعار اینکــه "هیــچ جوانــی نبایــد بــدون آمــوزش و ســازماندهی باقــی مبانــد" ،توجــه همــه را بــه نقــش جوانــان در
امــر پیشــاهنگی مبــارزات خلقــی جلــب میمنایــد .نقــش آنــان را در رشــد ،توســعه و بازآفرینــی مــداوم جامعــه و ترقــی آن
برجســته منــوده و فرصــت و فضــای فعالیــت الزم را بـرای آنــان جهــت مشــارکت همــه جانبــه فراهــم مـیآورد.
 -۷نظــام جمهــوری اســامی ای ـران از مــواد مخــدر ،فحشــا ،بســیج ،بیــکاری و ...بــه عنــوان اب ـزار جنــگ ویــژه اســتفاده
میمنایــد .کــودار ب ـرای مبــارزه بــا ایــن وضعیــت و جهــت رســیدن بــه یــک جامع ـهی ســامل و تندرســت بــا ســازماندهی
جامعــه بــه صــورت خودمدیــر از هدررفــت رسمایههــای انســانی جلوگیــری میمنایــد.
 -۸کــودار جهــت مقابلــه بــا سیاســتهای نئولیــرال در ایــران و رشق کردســتان کــه بــه یــک بیــکاری فاجعــ ەوار
انجامیــدە و هــر روز از اقشــار آســیبپذیر ماننــد کولــران قربانــی میگیــرد بــا مبنــا قــرار دادن اقتصــاد اجتامعــی
تــاش میمنایــد کــه حــوزەی اقتصــاد را از انحصــار قــدرت خــارج ســازد .در ایــن راســتا بــا توجــه بــه پتانســیلهای
بومــی رشق کردســتان ،بــر ایجــاد اقتصــاد اجتامعــی ارصار ورزیــده و نســبت بــه ســازماندهی آن اقــدام میمنایــد.
 -۹کــودار بــا درک فاجعـهی اکولوژیــک در رشق کردســتان و ایـران بـرای ســازماندهی و ایجــاد همبســتگی میــان جامعــهی
انســانی و طبیعــت بــر بنیــان جامعــهی محیطزیســتگرا تــاش منــوده و بــا سیاســتهای ضــد محیطزیســتی نظــام
جمهــوری اســامی کــه نابــودی زاگــرس و زاگرسنشــینان را در پی داشــته مبارزه میمناید .در راســتای ترویــج و نهادینە کردن
فرهنــگ میهندوســتی و پیونــد دوبــارەی انســان و زیسـتبوم ،همچنین پاسداشــت زحامت شــهدا و تالشــگران ایــن عرصە؛
ALTIRNATIV PJAK
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 -١١کــودار جهــت اســتفادە از متامــی ظرفیتهــا و نیروهای موجود در رشق کردســتان بە منظور ایجــاد نظام خودمدیریتی،
آمــادەی تعامــل و همــکاری بــا متامــی احـزابآزادیخــواە و ســایر جریانهــای مدنــی و سیاســی ایــن بخــش از کردســتان
اســت .در ایــن رابطــە از هرگونــە همــکاری اســتقبال بــە عمــل مـیآورد و ســاز و کار الزم در ایــن رابطــە را فراهــم میمناید.
کــودار کــه در راســتای برقـراری یــک جامعـهی دموکراتیــک و آزاد ،با تــوان ،و روحیه و قدرت معنوی که از این کنگرە کســب
منــودە ،جهــت بســط و توســعهی همهجانبـهی همزیســتی خلقهــا و تنوعــات اجتامعــی رشق کردســتان به مبــارزات خود
ادامــه میدهــد .یــک بــار دیگر ضمن ابـراز خودانتقادی نســبت به متامی کمبودهــا و ضعفهای صورت گرفته در پیشــگاه
خلقمــان ،تــاش خواهــد کــرد اســتوارتر ،فعاالنهتــر و کمنقصتــر گام در راه تحقــق خودمدیریتــی دموکراتیــک بگذاریــم.
مدیریــت کــودار برگـزاری موفقیتآمیــز کنگــرە را بــه رهــر آپــو ،شــهدای راه آزادی ،زندانیــان سیاســی ،خانوادههــای محــرم
شــهدا و خلــق میهندوســتامن و متامــی آزادیخواهان و حقیقتمــداران تربیک میگوید .همچنین جهــت بنیانگذاری نظام
خودمدیریتــی بــە عنــوان یــک سیســتم اجتامعی و سیاســی که نیــازی اساســی و روزآمد اســت از متامی تنوعــات و طیفها،
جریانهــا و ســازمانهای مــردم نهــاد و مناینــدگان کوشــا و فعــال معلــان ،اصنــاف ،زنــان ،جوانان ،پیشکســوتان و معتمدین
اجتامعــی و فرهنگــی ،رهـران مذهبــی و دینــی ،وکال و حقوقدانــان ،منادیان و فعــاالن حقوق برش ،هرنمندان ،روشــنفکران
و متامــی کســانی کــە دغدغـەی جهانــی بهــر و زیســتی ســامل و مســاملتآمیزتر را دارنــد دعــوت بــه همــکاری میمناییــم.
۲۰۲۰/۸/۱۷
جامعهی دموکراتیک و آزاد رشق کردستان -کودار
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 -۱۰کــودار دفــاع از ار زشهــای اجتامعــی و انســانی را وظیفـهی فــرد فرد جامعه دانســته و بــه دور از دیدگاه ارتشســاالری،
بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه جامعه الزم اســت به صــورت خودجــوش و در قالب ســازماندهی مســتقل و خودویــژە ،خویش را
بـرای مقابلــە بــا هــر گونــه تهاجــم و دسـتاندازی آمــاده منایــد .کــودار در ایــن راســتا آمــوزش جامعــه را مبنا قـرار میدهد.
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ســالروز شــهادت رشیــف باجــور و همراهانــش را بــە عنــوان روز محیــط زیســت در رشق کردســتان و ایـران اعــام میمناید.
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کـــــودار
گالن فهیم

رئیشمشترککودار
منتخبکنگرهسوم
گ جهانــی ســوم در خاورمیانــه
در میــا ن آشــوبجن 
و رشایــط بحرانــی در ایــران ،برگــزاری ســومین
کنگــرهی کــودار موفقیــت بزرگــی اســت .سیســتمی
اجتامعــی و منعطــف کــه در راســتای ســازماندهی
و خودمدیریتــی جامعــه فعالیــت میمنایــد .کــودار
در ســومین کنگــرهی خــود در مــورد مســائل
اجتامعــی و سیاســی در ایــران و رشق کردســتان
گفتگــو منــوده و در پایــان کنگــرهی تصمیامتــی
در مــورد برنامههــای آتــی خــود اتخــاذ منــوده
اســت .بهدلیــل اهمیــت برگ ـزاری چنیــن کنگــرهای
هیئــت تحریری ـهی آلرتناتیــو تصمیــم بــرآن گرفتــه
مصاحبــهای بــا رفیــق گالن فهیــم در کنگــره
بهعنــوان رئیسمشــرک کــودار برگزیــده شــده،
اختصــاص دهــد .مــن مصاحبه بـهرشح ذیل اســت.
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در راستای خودمدیریتی جامعه

جنبشیاجتماعیوپویا

ســاختار دولت_ملــت رژیــم حاکــم بــر ایـران نیــز بیــش از هر زمانــی به وضعیتــی درمانــده در مدیریــت و تــداوم حاکمیت
خــود دچــار شــده اســت .ســعی و موضــع رژیــم در برابــر پیشــرد و توســعهی متامــی عرصههای جامعــه از فرهنگــی _ هرنی
گرفتــه تــا اقتصــادی _ سیاســی ،بهداشــت ،آمــوزش ،خانــواده و بــرآوردن نیازمندیهــای مربــوط بــه ایــن عرصههــا ،یــک متــد
همیشــگی اســت .متــدی کــه ارزشهــای جامعــه را در رویکــرد و ارزیابیهایــش مدنظــر قـرار منیدهــد .دقیقــآ زمانــی کــه
بایســتی بــه بازخــورد مواضــع و اعــال خود در برابر جامعه نگریســته و نیروهای جامعه را جهت یک زندگی شــایان انســان،
همبســته منایــد ،بــه رسکــوب و کشــتار نیــروی مــادی _ معنــوی جامعــه میپــردازد .در راســتای اجرایــی منــودن ایــن روش نیز
متامــی مــرز و معیارهــای برشیــت را نادیــده انگاشــته و خــود را بهعنــوان مالــک تاماالختیــار زنــان ،جوانــان ،روزنامهنــگاران،
کارگـران ،هرنمنــدان ،کــودکان و ...قلمــداد منــوده و بــا توســل بــه اعــال جنــگ ویــژه و روانــی ،خشــونت و صــدور احــکام
ســنگین ســعی در تــداوم اقتــدار خویــش اســت .در هــر برهــه و بــه مقتضای رشایط اجتامعی و سیاســی کاربســت سیاســت
همیشــگی همــواره یــک بازخــورد بــه همـراه نخواهــد داشــت .اکنــون ســاختار رژیــم روبــه اضمحــال و پایههــای حاکمیت
متزلــزل و فرســوده گشــته اســت .افقــی محــدود در نگــرش ،برنامههــای پادرهــوا و عدم پاســخگویی نهادهای مدیریتــی و در
نهایــت خودفریبــی در توســل بــه منایشهــای روزانهی اقتدار تکنیکی _ نظامی ،هیــچ دردی را دوا منیکند .بنابراین در چنین
رشایطــی درک و ملــس جامعــه ،مشــکالت و مطالبــات آنــان برای گــذر از مرحلـهی بحرانی کنونــی امری اغامضناپذیر اســت.
کــودار بــا پارادیگــای "اکولوژیــک – دموکراتیــک مبتنــی بــر آزادی زن" در اصــل بهمثابــه نقشــه راهــی جهــت برونرفــت
از ایــن بحرانهــا اســت .جامعــه کردســتان نیــز بخــش جداییناپذیــری از ایــن معضــات ذهنیتــی میباشــد کــه در مرکــز
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پیش از هر چیزی برگزاری ســومین کنگره کودار را به شــهدای راه آزادی و دموکراســی ،رهرب آپو و متامی زندانیان آزادیخواه
و خلقــان کــه در راســتای احقــاق حقــوق خــود بیشــرین ایثارگریهــا را منــوده و هامننــد قلههــای رفیــع رسزمینمــان در
مقابــل دشــمنان دارای ایســتاری اســتوار بــوده و همــواره پرتویــی از امیــد را نثــار انقالبیونــش میمنایــد ،تربیــک میگوییــم.
ب ـرای پرداخــن بــه وضعیــت خاورمیانــه و بحرانهایــی کــه بــا آن دس ـتوپنجه نــرم میمنایــد ،الزم اســت ابعــاد تاریخــی
ایــن معضــات را نیــز بررســی مناییــم .بررســی و شــیوهی نگــرش مــا نســبت بــه مســائل موجــود در ســطح جهــان و منطقــه،
تنهــا بــه مثابــه حزبــی سیاســی و رصفــا از نظرگاهــی سیاســی نیســت .متاســفانه امــروزه در سیاســت پراگامتیســتی کــه
از ســوی نیروهــای جهانــی و منطق ـهای پیــروی میگــردد هــر یــک خــود را بهعنــوان منبــع قدرتــی تعریــف منــوده و
جهــت رســیدن بــه ســود بیشــر و تصاحــب مســند اقتــدار جهانبینــی مختــص خویــش را بســط و توســعه میدهــد.
خاورمیانــه و معضــات آن تنهــا مختــص بــه ایــن ســده اخیــر منیباشــند .ایــن جغرافیــا در واقــع مهــد متــدن بــوده و
در عیــن حــال کــه زمینــه و رشایــط همزیســتی فرهنگهــای متفاوتــی را در خویــش پرورانــده ،ب ـرای بخــش مهمــی از
فرهنــگ جهانــی نقــش مــادری داشــته و تاثیـرات آن تــا روزگار کنونــی مــا پایــدار مانــده اســت .امــا امــروزه تحــت تاثیــر
دگامهــای دینــی و ملیگرایــی کــه نظــام فاشیســتی را بــه بــار آورده ،در برابــر نیــروی جامعــه و مطالبــات آن بــه بنبســت
رســیده اســت .ایــن بنبســت و خفقانــی کــه متامــی تشــکالت ایــن رسزمیــن را در میــان گرفتــه ،وضعیــت زنــان را نیــز بــه
قهقراییتریــن حالــت خویــش رســانیده اســت .نیروهــای سیاســی کــه بهعنــوان بازیگ ـران فعالــی در میــدان ق ـرار دارنــد
نــه تنهــا بــه نیروهــای چارهیابــی تبدیــل نشــدهاند بلکــه خــود عامــل اصلــی ژرفایافتگــی معضالتانــد .ملــل خاورمیانــه
در حــال حــارض تبدیــل بــه ســکوهایی شــدهاند کــه نیروهــای اعــال قــدرت در منطقــه از آنهــا ب ـرای پــرواز بــه ســوی
مرکــز سیاســت مــورد سوءاســتفاده قـرار میگیرنــد .در خاورمیانــه بــا وجــودی کــه وضعیــت اجتامعــی بازتــاب ذهنیــت هــر
جامع ـهای اســت توســط ایــن نیروهــا دچــار تخریبــات مرگبــاری شــده و موجــب بازتولیــد هــان نیروهــا نیــز میگــردد.
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کنگــرهی ســوم جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کردســتان ،کــودار در مقطــع بســیار حساســی کــه خاورمیانــه
همچنــان در میــان بحـران و آشــوب قـرار دارد و هــر روز ابعــاد آن گســردهتر میشــود و کردســتان بــه نــردگاه
قدرتهــای منطقــه و فرامنطقـهای مبــدل گشــته ،برگـزار گردیــد .شــا اهمیــت برگـزاری ســومین کنگــرهی کودار
در ایــن بره ـهی رسنوشتســاز را چگونــه ارزیابــی میمناییــد؟
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جغرافیــای خاورمیانــه قـرار گرفتــه اســت .مــا بــر ایــن مســئله واقفیــم کــه خلقهــای خاورمیانــه ســعی در برونرفــت از بــازی قــدرت
نیروهــای حاکمــه هســتند ،منونــه آن خیزشهــای مردمــی در اوایــل ســال  2011میباشــد کــه تالشــی بــود جهــت خــروج از چرخـهی
دولــت -ملــت .امــا ایــن تــاش توســط نیروهــای خارجــی و دولتهــای محافظـهکار منطقـهای قبضــه و بــه انحـراف کشــیده شــد .در
حــال حــارض تابلویــی کــه پیــش روســت برآینــدی از وضعیــت اجتامعــی خاورمیانه میباشــد .انفعال اجتامعی موجود ســبب یائســگی
در فضــای سیاســی نیــز گشــته اســت .نیروهــای معــرض سیســتم جهانــی نیــز بــا تبعیــت از نیروهــای قــدرت نه تنهــا تبدیل بــه نیروی
چارهیابــی نگشــتهاند خــود نیــز تبدیــل بــه معضــل شــدهاند ،بنیادگرایــی اســامی و احـزاب لیـرال دو طــرف یــک قضیــه میباشــند .تا
زمانــی کــه ســاختار اجتامعــی و ذهنیتــی منطقــه موشــکافی و مــورد انتقاد قـرار نگیــرد امکان گــذار از وضعیــت موجــود امکانناپذیر
اســت .تفــاوت کــودار جهــت چارهیابــی مســائل ،در برونرفــت از دیدگاهــی حزبــی و عدم کســب قــدرت و تغییر در ســاختار ذهنیتی
و جهانبینــی جامعــه اســت کــه ایــن در واقــع بــه معنــای تغییــر و تحــول در ســبک زندگی جامعه اســت .اگر مشــکالت و مســائلمان
را بــا گفتگــو و بــر مبنــای احـرام متقابــل حــل ننامییــم ،منیتوانیــم از وضعیــت آنتاگونیســم بــه وضعیــت آناگونیســم گــذر مناییــم.

کنگــرهی کــودار در تاریــ خ  ۱۹اردیبهشــت برگــزار گــردد .روزی کــه چهــار تــن از رفقــای شــا از ســوی
رژیــم ایــران اعــدام شــدند .بــا نگاهــی بــه اقدامــات چنــد مــاه اخیــر خواهیــم دیــد مــوج دیگــری از
اعدامهــای گســردهی زندانیــان سیاســی در ایــران آغــاز شــده و حاکمیــت ایــران همچنــان بــر سیاســت
کردســتیزی خــود ابــرام مــیورزد .برگــزاری کنگــرهی شــا در ایــن روز حــاوی چــه پیامــی بــوده اســت؟
فلســفهی شــکلگیری زنــدان در گــذر زمــان بــر مبنــای اضمحــال و بــه تســلیمیت کشــاندن معرتضیــن و مخالفــان از
طــرف حاکمیــت پیریــزی گشــت .حاکمیــت معتقــد اســت کــه بــا بــه تســلیمیت کشــانیدن پیشــگامان در هــر برهـهی
زمانــی کــه جامعــه در برابــر وضعیــت خویــش رس بــرآورده ،بــه راحتــی خواهد توانســت پیروانشــان را که هــان جامعهی
آگاه و بــه پاخواســته را تشــکیل میدهنــد را نیــز تســلیم خواهنــد منــود .کــا اینکــه در برخــی مواقــع هــم موفــق
گشــته اســت .اعــدام شــهدای  19اردیبهشــت کــه عــاوه بــر رفقــای مــا و مبــارزان آزادی خلــق کــرد ،فعــال سیاســی_
اجتامعــی مهــدی اســامی هــم در میانشــان بــود ،ب ـرای جامع ـهی ای ـران و رشق کردســتان از بســیاری جهــات حائــز
اهمیــت میباشــد .در اینجــا بــه دو مــورد آن اشــاره میکنیــم؛ اول اینکــه جنبــش نویــن رشق کردســتان بــا پارادیگامیــی
نویــن در آن برهــه از مبارزامتــان ،در بســیاری از مــوارد گامهائــی آغازیــن و رسنوشتســازی برمیداشــت .حاکمیــت
اگــر میتوانســت رفقایــان را در زنــدان بــه تســلیمیت بکشــاند ،ایــن بــه معنــای تســلیم منــودن متامــی جنبــش بــود.
رفقایــان بــا وقــوف بــر ایــن مهــم ،بــه پــای چوبــه دار رفتنــد .آنهــا بـرای آزادی ،جــان خــود را بــدون تردیــد و پاپــس
نهــادن در اهــداف و آرمانهــای مبارزاتیــان بخشــیدند .ایــن ایســتار بــار دیگــر رسزندگــی ،روحیـهی مقاومتــی بــا شــکوه
و اعتقــاد بــه پیــروزیِ خــط مشــی جنبشــان را در میــان جامعــه بــه ارمغــان آورد .بــه قــول شــاعر گرانقــدر قانــع" :
مــن عــروس آزادی را میخواهــم خونــم حناســت ب ـرای دســت و پایــش" .ایســتار رفقایــان ،ایســتاری ایدئولوژیــک
جهــت زایــش جنبشــی نویــن بــود .ادامهدهنــدگان راه ایــن مبــارزان امــروزه از رسارس ای ـران بــا پیشــاهنگی و ایســتار
مصمامنـهی رفیــق زینــب جاللیــان ،دیگــر رفقــای زندانیمــان و آزادیخواهــان اســیر در دســت رژیــم ،بنیــان وجــودیاش
را دســتخوش تنگناهــای بزرگــی منــوده اســت .اینکــه زنــان و جوانــان آزادیخــواه ایرانــی از متامــی اقشــار و ملتهــا،
بیباکانــه در برابــر زنــدان و اعــدام ،ایــن دو ســاح مخــوف رژیــم نابودگــر ایــران ،از هویــت و موجودیــت خویــش
پاســداری میکننــد ،از فرهنــگ و پیشــینهی تاریخــی _ اجتامعــی آنــان رسچشــمه میگیــرد .ایســتار ایــن مبــارزان و فعاالن
سیاســی_مدنی در زندانهــای ایـران ،بــر شــیوهی ایثارگــریای باشــکوه و آگاهانـهای داللــت دارد کــه در فروپاشــاندن و
متزلــزل منــودن برنامـهی رژیــم جهــت ایجــاد نســلی بیگانــه از هویــت خــود و از هــم گسســتهی زنــان و جوانــان ایـران،
تاثیــر شــگرفی داشــته و دارد .دوم اینکــه رژیمهــای حاکــم بــر ایـران همــواره جهــت زهــر چشــم گرفــن از اعرتاضــات
داخلــی ،مرکــز ایــن اعرتاضــات یعنــی فرهنــگ و خلــق زاگــرس را مــورد حمــات رسکوبگرانـهی خویــش قـرار داده اســت.
مــا بــر ایــن مهــم واقفیــم کــه نیمــه دوم ســال گذشــته بــا اعرتاضــات آبانمــاه خشــم خلقهــای ایـران در مقابــل حاکمیت
ALTIRNATIV PJAK
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همچنــان کــه در ســواالت قبلــی نیــز بــدان اشــارهای گــذرا منــوده بودیــد ،مســئله کــرد بــا مســائل خاورمیانــه و ایـران کــه بخشــی
از آن را تشــکیل میدهــد ،درهــم تنیــده و بــر هــم تاثیرگذارنــد .بــه گون ـهای کــه منیتــوان آنهــا را از یکدیگــر تفکیــک منــود.
البتــه برخــی از نیروهــای کــرد درصــدد تقلیلدهــی آن بــه مســئلهای رصفــا مختــص بــه خــود کردهــا هســتند .کردســتان بــا
موقعیــت جغرافیایــی کــه دارد نــه تنهــا از لحــاظ تاریخــی بــر شــکلگیری ذهنیــت خاورمیانــه تاثیــری عمیــق گذاشــته بلکــه
بــه مرکــز مســائل خاورمیانــه نیــز تبدیــل گشــته اســت .لــذا مســئله کــرد را مبثابــه جزیــرهای تنهــا در دل خاورمیانــه منیتــوان
رهگشــایی منــود .کــا اینکــه ســعی شــد چنیــن تجرب ـهای در جنــوب کردســتان شــکل بگیــرد .اکنــون نیــز وخامــت وضعیــت
جامعــه در ایــن بخــش از کردســتان بــر کســی پوشــیده نیســت و متامــی قشــار مــردم در برابــر فســاد و فقــر بــه تنــگ آمدهانــد.
تــا زمانــی کــه دولتهــای منطقــه و از جملــه ایـران و ترکیــه رویکــردی انکارگرایانــه نســبت بــه مســئله کــرد داشــته باشــند کردها
تنهــا بــا تنیــدن مرزهایــی بــه دور خــود منیتواننــد از هویت خــود محافظت مناینــد .درهمتنیدگــی فرهنگی و اجتامعــی خلقهای
ایـران و خاورمیانــه ،همچنیــن تشــابهات تاریخــی و اجتامعــی بــه هیچوجــه امــکان محصورســازی خــود کــه دیدگاهــی مبتنــی بــر
دولــت_ ملــت اســت بــه هیــچ یــک از مــا منیدهــد .تاریــخ کردهــا رسشــار از قتلعــام و رویدادهــای تراژیــک اســت .کــودار در
تــاش بـرای گــذار از سیســتم دولــت – ملــت کــه رسمنشــا انحطــاط و مصایــب دامنگیــر اســت ،جهــت تاســیس و ســازماندهی
سیســتم موردنظــر خــود کــه مبتنــی بــر همزیســتی خلقهــا و برق ـراری نظــام خودمدیریتــی بــر اســاس ملــت -دموکراتیــک
میباشــد بیوقفــه تــاش میمنایــد .تنوعــات خلقــی و مذهبــی ای ـران و ســابقه همزیســتی آنهــا بزرگرتیــن و مناس ـبترین
فرصــت ،زمینــه و پشــتوانهی ایــن تالشهــا را فراهــم منــوده اســت .سیاســت تفرقهافکنــی توســط دولــت ایـران در میــان خلقهــا
بــر همــگان آشــکار گشــته اســت .همبســتگی خلقهــای ای ـران در برابــر رویکــرد تــا حــد غائــی بیپــروا ،بــدور از مســئولیت
و اســتثامرگرانه نظــام ایـران در برابــر رخدادهــای اخیــر در یاریرســانی بــه یگدیگــر از جملــه همیــاری در مقابلــه بــا تخریبــات
زلزلــه کرماشــان و ســیالبهای لرســتان ،گلســتان ،خوزســتان و بلوچســتان ،همچنیــن همصدایــی در اعرتاضــات آبانمــاه و تحریــم
انتخابــات اعتقــاد و عــزم مــا را در گســرش ســازماندهی اجتامعــی و ایجــاد همگرایــی میــان خلقهــای ایـران راسـختر گردانیــد.

نسبت به دومین کنگرهی کودار چه تغییراتی در برنامهها و فعالیتهای کودار صورت گرفته و چه اسرتاتژی مشخصی
از لحاظ سیاسی در آینده و در راستای دموکراتیزاسیون ایران خواهید داشت در حالی که حاکمیت ایران در بحران
مرشوعیت عمیقی فرو رفته و شکاف میان مردم و حاکمیت ژرفتر شده است؟
کــودار در اصــل جنبشــی اجتامعــی اســت لــذا الزم اســت در مــن جامعــه شــکل بگیــرد .تغیی ـرات اس ـراتژیک خاصــی نســبت
بــه کنگــره دوم صــورت نگرفتــه اســت .تغیی ـرات بیشــر تاکتیکــی میباشــند کــه جهــت تاســیس یــا بنیــاد نهــادن سیســتم
اجتامعــی کــودار در جامعــه بــر اســاس وضعیــت کلــی سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی در مقاطــع مختلــف تغییــر میمناینــد.
بیــان ایــن نکتــه مهــم اســت ســاختار کــودار ســاختاری فعــال و پویــا میباشــد ،در محیطــی کــه ق ـرار اســت رشــد و بالندگــی
میمنایــد .در واقــع نســبت بــه وضعیــت جامعــه قابلیــت انعطافپذیــری باالیــی را دارا میباشــد .چــون بــر اســاس فلســفه
وجــودی خــود ساختاریســت کــه از پاییــن بــه بــاال شــکل میگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه کــودار سیســتمی خــارج از دولــت
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چارهیابــی مســئلهی کــرد و دموکراتیزاســیون ایـران رابطـهی مســتقیمی بــا یکدیگــر دارنــد .از ســوی دیگــر بــا نظــری بــه
رویکــرد دولــت ای ـران روی ـهی انــکار و نابــودی کردهــا همچنــان تــداوم دارد .در کنگــرهی شــا ایــن موضــوع چگونــه
ارزیابــی گشــته و شــا چــه برنامــه و تصمیامتــی در ایــن مــورد اتخــاذ منودیــد؟
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اوج گرفــت و ایــن رونــد بــا تحریــم انتخابــات اســفند مــاه پایههــای حاکمیــت را بــه لــرزه درآورد .حــال حاکمیت جهت فرونشــاندن
ایــن اعرتاضــات بــار دیگــر بــه اعــدام متوســل شــده اســت .برگـزاری کنگــره کــودار در ســالیاد این شــهدا در عین حــال کــه ادای دینی
اســت بــه شــهدای راه آزادی ،گســرش فرهنــگ مقاومــت پیروزمندانــه در راه مقابلــه بــا فجایعــی اســت که نظام همچون رسنوشــتی
غیرقابــل تغییــر بــر جامعــه اعــال میمناید .زیرا برقـراری جامعهای دمکراتیــک و آزاد به ایثارگری در همه ســطوح جامعه نیــاز دارد.
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میباشــد بیشــرین توجــه آن معطــوف بــه ســازماندهی مــردم بــر پایــه خودمدیریتــی میباشــد .زی ـرا برق ـراری دموکراســی زمانــی
صــورت میگیــرد کــه اف ـراد آن جامعــه از لحــاظ ارادی ارتقــاء یافتــه و تــوان چارهیابــی و تصمیمگیــری بــر مبنــای اصــول اخالقــی
خویــش در حــل مســائل را کســب کــرده و برایــن اســاس بــه ســازماندهی خــود بپردازنــد .بــه چــه میزانــی جامعــه امــورات خــود از
جملــه آمــوزش ،مدیریــت و اقتصــاد را در اختیــار بگیــرد بــدان انــدازه نیــز نقــش دولــت کمرنگــر گشــته و کوچکــر میگــردد .در
وضعیتــی کــه شــکاف بیــن دولــت و جامعــه عمیقتــر میگــردد ،بایســتی جامعــه ســاختار خــود را شــکل دهــد .کــودار بــه تجربــه
و مهــارت جامعــه در رشق کردســتان و ایـران در زمینـهی همزیســتی و خودمدیریتــی بــاور داشــته و در ایــن راســتا اقــدام میمنایــد.

یکــی از مســائل مهمــی کــه در قطعنامــه کنگــره از آن ســخن گفتهایــد مبــارزه بــا جنــگ ویـ ژهی رژیــم اســت .رشایــط
اجتامعــی و اقتصــادی در کردســتان وارد مرحلـهای بحرانــی گشــته اســت .ســازماندهی شــا در راســتای مبــارزه بــا ایــن
معضــات در آینــده چگونــه خواهــد بــود؟
رژیــم اســتبدادی ای ـران از طریــق ســپاه و بــا در دســت گرفــن کلیــه امــورات جامعــه از جملــه آمــوزش ،رســانهها ،ســازمانهای
اجتامعــی و رشکتهــای اقتصــادی بــه ماننــد آســتانه قــدس رضــوی ،مخابـرات ،رشکتهــای راه و سدســازی و  ...در اصــل ســعی دارد
بــا اعــال فشــار بــر جامعــه از طریــق ایــن اهرمهــا مــردم را بــا سیاس ـتهای خــود همســو منایــد .از طریــق رســانهها و آمــوزش
و پــرورش و دســتگاههای تبلیغاتــی خــود درصــدد تحریــف اذهــان و ســوقیابی آنــان بــه ســوی از خودبیگانگــی میباشــد .زی ـرا
جامعـهای کــه دچــار از خودبیگانگــی گــردد چنــان کــه رهــر خلقهــای آزادیخــواه ،رهــر آپــو در بخشــی از ارزیابیهایشــان بــدان
اشــاره منودهانــد؛ "جامع ـهی خودباختــه یــک اب ـزار قابــل جهتدهــی ِانحصــار اســت" .همچنیــن بــا دســتگاههای اســتخباراتی و
مخاب ـرات و قویــه قهریــه ســعی در ایجــاد ه ـراس و دلهــره در جامعــه میباشــد .در صورتــی کــه از ایــن طریــق بــه اهــداف خــود
دســت نیابــد نیازهــای بیولوژیکــی جامعــه را مــورد هــدف ق ـرار میدهــد و بــا تشــدید سیاســت زیس ـتقدرت جامعــه را محتــاج
خــود ســاخته و در ازای لقم ـهای نــان ،در راســتای اهــداف خــود بســیج میمنایــد .کــودار بــدان صــورت کــه پیشــر ترشیــح گردیــد
حزبــی سیاســی نیســت کــه جهــت رســیدن بــه نتیجــه در تــاش ب ـرای رســیدن بــه قــدرت باشــد .خــارج منــودن مــردم از دایــره
حاکمیــت از طریــق تفویــض نقشویژههــای دولــت بــه مــردم صــورت میگیــرد .لــذا جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف ،کــودار از طریــق
فعالیتهــای روشــنگرانه ،سیاســی و اخالقــی ،ســعی در ســازماندهی مــردم در تشــکالت مدنــی جهــت ایجــاد مدیریــت مشــارکتی،
مردمــی و همچنیــن ایجــاد تعاونیهــای اقتصــادی میباشــد کــه بــه صــورت دموکراتیــک و توســط اعضــای آن مدیریــت میگردنــد.

کودار بر نقش جوانان و زنان و اهمیت آموزش و سازماندهی آنان تاکید ویژه داشته است .در رشایطی که از هر سو هجمه
و جنگ روانی بر جامعهی کردستان و بهویژه زنان و جوانان اعامل میگردد وظیفه و نقش آنان در پیشاهنگی و مبارزه در
برابر استبداد نظام والیی ایران چیست؟
ریشــه اصلــی معضــات جامعــه خاورمیانــه کــه تحــت تاثیــر ذهنیــت اقتدارگ ـرا اســت در دو مفهــوم مردســاالری و دگامتیســم
نهفتــه اســت کــه در مقابــل نوگرایــی و زایــش ذهنــی همیشــه بهمثابــه ســدی عمــل منــوده اســت .جامعـهای کــه زنــان و جوانــان
آن از مشــارکت اجتامعــی و دســتگاههای تصمیمگیــری دور نگــه داشــته شــدهاند ،میتــوان گفــت آن جامعــه را بــا رکــود
فکــری روبــررو منودهانــد .رژیــم مســتبد ای ـران بــا دیــدگاه والیــی زنــان را بــا کاربســت عناویــن دینــی رسکــوب منــوده و مانــع از
مشــارکت آنهــا در تصمیمگیــری در زندگــی روزانــه و شــخصی آنهــا تــا تصمیــات ســطح کالن مدیریتــی کشــور گشــته اســت.
عــدم حضــور زنــان در ورزشــگاهها  ،آوازخوانــی و ...تنهــا بخشــی از ایــن اقدامــات هســتند .مــن بــه طــور خالصــه بــه چنــد مــورد
اشــاره منــودم ،امــا هامنگونــه کــه در قامــوس و کارنامــهی حاکمیــت والیتفقیــه پیداســت ،زن تنهــا در موقعیتــی ابــزاری در
خدمــت سیســتم مردســاالری نگــه داشــته شــده اســت .زنــان مبــارزی کــه از رسارس ایـران ،از ملتهــا ،اقشــار ،اصنــاف و آئینهــای
متفــاوت بــر علیــه چنیــن دیدگاهــی ایســتاده و گامــی برداشــته باشــند نیــز بــا شــدیدترین مجــازات توســط رژیــم روبــرو شــدهاند.
ALTIRNATIV PJAK
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مــا از بــدو ســازماندهی خــود بــا اعتقــاد بــه تــاش در راه تــوازن نیــروی فکــری زنان_مــردان و رهــرو بــه ســوی
جامعــهای بــر اســاس شــخصیتهای آزاد و دموکــرات ،شــیوهی مدیریتــی ریاســت مشــرک را مبنــای متامــی
عرصههــای فعالیتــی خــود قــرار دادهایــم .روزانــه در ارتباطــات و اســتقبالی کــه زنــان و جوانــان از رسارس رشق
کردســتان و ایــران بــه ایــن ســازماندهیها و فعالیتهــا نشــان میدهنــد ،محقانــه بــودن ایــن خــط مشــی
را اگــر چــه کاســتیهای بســیاری نیــز وجــود داشــته باشــند را آشــکار میســازد .کــودار بــر پایــه جهانبینــی
خــود جایــگاه خاصــی ب ـرای ایــن دو قــر قائــل گشــته و معتقــد اســت هیــج تحــول اجتامعــی صــورت نخواهــد
گرفــت مگــر اینکــه زنــان و جوانــان جایــگاه واقعــی خــود در حیــات آزاد و دموکراتیــک جامعــه را کســب مناینــد.
تــا زنــان و جوانــان در برابــر موقعیــت بــه دور از شــأن انســانیتی کــه روزانــه در رستــارس عرصههــای حیــات
اجتامعــی گریبانگیــر آنهاســت ،دســت بــه تحــول نزننــد ،جامعــه روی هیــچ خوشــی و زیبائــی را نخواهــد دیــد.
انتقــاد و خودانتقــادی در میــان متامــی ارگان و اعضــای آمــاده در کنگــره ،بــر مبنــای کســب شــفافیت
در خواســتگاهها و مدنظــر قــرار دادن واقعیــات و انتظــارات جامعــه ،تــا ســطح قابــل توجهــی ایســتار،
روحیــه و ارصار در مبــارزه را در میــان پیشــگامان و مبــارزان ایــن سیســتم بــه همــراه آورده اســت .بــر
همیــن مبنــا برنامههــای هــر چــه بیشــر واقعگرایانــهای در دســتور کار قــرار گرفتــه و طــی فعالیتهــای
اطالعرســانی و همچنیــن پروژههــای اجرائــی و مشــارکتی در بطــن جامعــه را پیــش روی خــود قــرار دادیــم.
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رژیــم از زنــان و دخـران ،بــا اســتثامر زنانگیشــان آنهــا را در خدمــت ســازمانهای جاسوســی خــود قـرار میدهــد.
از طریــق ایــن بخــش از جامعــه ،فحشــا را در جامعــه و بخصــوص جامعــه کردســتان بهصــورت ســازمان یافته گســرش
میدهــد کــه مقوله"پرســتوها" منون ـهای از ایــن سیاســت ضدانســانی و زنســتیزانه میباشــد .در مقابــل حاکمیــت
پیرســاالر رژیــم همــواره جوانــان را بهعنــوان نیروهایــی جهــت اعــال سیاســتهای خــود نگریســته اســت .بــا
سوءاســتفاده از اخالقیــات دینــی کــه بــر احـرام بــه بزرگرتهــا تاکیــد میمنایــد جوانــان را بـرای مقاصــد شــوم خــود در
قالــب بســیج دانشآمــوزی ،جوانــان و نوجوانــان و بســیج دانشــگاهی و خواهـران زهـرا و  ...ســازماندهی میمنایــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در بخــش تصمیمگیــری ،جوانــان از هیــچ جایگاهــی برخــوردار منیباشــند .در حالــی کــه
جوانــان و زنــان دو قــری میباشــند کــه بیشــرین آســیب را از ســوی حاکمیــت متحمــل میشــوند ،در بنیــاد نهــادن
و پیشــرد فعالیتهــای سیســتم کــودار نقــش پیشــاهنگی را بــر عهــده دارنــد .زنــان و جوانــان در کــودار بــا آگاهــی
بــر نقــش تاریخــی خــود بهصــورت خودویــژه در چارچــوب نهادهــای مرتبــط بــه ســازماندهی خویــش در متامــی
عرصههــا میپردازنــد.
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ســومین کنگــره کــودار درحالــی برگ ـزار گردیــد کــه اوضــاع کردســتان ،ای ـران و خاورمیانــه بســیار بحرانــی و درگیــر جنــگ
جهانــی بنیانبرانــداز ســوم اســت و کــاکان کانــون ایــن بحرانهــا و جنــگ منطقــهای کردســتان اســت .بنابرایــن رشق
کردســتان هــم هامننــد ســایر بخشهــای کردســتان بــا خطــر جنــگ روبروســت زیــرا پارامرتهــای مختلــف سیاســت
و نظامیگــری منطقــهای و جهانــی ایــران ،ترکیــه ،ســوریه و عــراق را درگیــر جنــگ ســاخته و بــه تبــع آن رسارس
کردســتان نیــز درگیــر جنــگ اســت و در کانــون مقاومــت جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــرد نیــروی گریــا قــرار دارد.
مرکــز ثقــل توجهــات آمریــکا و اروپــا امــروزه پــس از ســوریه ،ایــران اســت کــه ایــن امــر موجــب شــکلگیری پتانســیل
قدرتگرایــی شــدیدی در داخــل ای ـران و خــارج آن گشــته اســت .ایــن اوضــاع بغرنــج جنگــی و تنازعــی هــر آن ممکــن
اســت انبــار بــاروت آن منفجــر گــردد .بــه انــدازهای کــه ای ـران مرکــز توجــه اســت ،رشق کردســتان هــم در ســایه مبــارزات
پ ـژاک و کــودار مرکــز توجــه میباشــد .در چنیــن رشایطــی و درحالــی کــه رژیــم و ارتــش فاشیســت ترکیــه مناطــق جنــوب
کردســتان بهویــژه مناطــق گریالیــی را مــورد تعــدی و تجــاوز قــرار میدهــد ،برگــزاری ســومین کنگــره کــودار هــر
بزرگــی اســت .مســلام هیــچ نیرویــی تحــت چنیــن رشایطــی تــوان تشــبث بــه ایــن کار را نــدارد مگــر جنبشــی کــه از اراده
و اســتقالل کامــل برخــوردار باشــد .کــودار هــم بــه مثابــه چنــان موجودیــت مبارزاتــی تــوان کافــی را دارد؛ بــه همیــن دلیــل
میبینیــم مقاومتــی کــه گریــا از  36ســال پیــش آغــاز کــرده امــروزه بــه سیســتم مردمــی یعنــی کــودار خدمــت کامــل
میکنــد و کــودار را مســتعد برگ ـزاری کنگــره عــادی خــود در زمــان معیــن و در کــوران جنــگ جهانــی ســوم منــوده اســت.
گذشــته از جنــگ جهانــی ســوم ،تهدیــدات ،حمــات ،فشــارها و رسکوبگریهــای رژیــم ایــران فراتــر از گذشــته شــده و
درحالــی کــه کــودار پیشــاهنگ مبــارزات جامعــه و ســازمان خودویــژه آن اســت ،اوضــاع ب ـرای فعالیتهــای دموکراتیــک
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ســومین کنگــره کــودار بالشــک بــا اهــداف مشــخصی برگ ـزار گردیــد کــه ازجملــه آن اهــداف ،تحلیــل اوضــاع و رشایــط
سیاســی منطقــه و کردســتان و اقــدام ب ـرای تعییــن برنامههــای آتــی اســت .کنگــره گذشــته از کلیــت اوضــاع خاورمیانــه
و چهــار بخــش کردســتان ،تهدیدهــا و فرصتهایــی کــه ایـران بــا آن روبــرو اســت را مــورد تفســیر و تحلیــل موشــکافانه
قـرارداد .ایـران پــس از قیــام ســال  1388مرحلــه نوینــی آغــاز منــود امــا مرحلــه متحولتــر از آن نیــز از دیمــاه ســال 1396
طــی یــک قیــام مردمــی بــه میــان آمــد و در آبانمــاه  1398وارد فــاز جدیدتــری گشــت .بنابرایــن کنگــره بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه ایـران بــه احــوال پــس از قیــام  96ه.ش بازنخواهــد گشــت و بــه انــدازهای کــه تهدیــدات جــدی هژمونــی جهانــی
متوجــه قلــب مراکــز اسـراتژیک قــدرت آن اســت ،فرصتهایــی طالیــی بـرای دموکراتیــزه کــردن نیــز پیشــارو دارد .نجــات
ایـران بســتگی بــه نــوع و نحــوهی برخــورد سیاســی ـ نظامــی رژیــم دارد .در ایــن میــان ،وجــود ملــت مبــارز کــرد و سیســتم
آزادیخــواه کــودار نــه تهدیــد بلکــه فرصــت اســت و چــون فعالرتیــن نیــروی مبارزاتــی چریکــی و سیاســی کــودار و پـژاک
میباشــند ،رژیــم در تقــای بیشــری ب ـرای تصفیــه کامــل ســازماندهیهای آنهــا نیــز میباشــد .درحالــی کــه بــه لحــاظ
امنیتــی طرفهــای هژمونــی جهانــی همچــون آمریــکا و دول اروپایــی ایـران را تهدیــد میکننــد ،امــا ایــن رژیــم حــوزهای
از درگیریهــا علیــه کردهــا در خــارج از مرزهایــش گشــوده اســت .هامنطــور کــه میدانیــم ایــران جنگهایــش را
بــه داخــل از مرزهــا کشــانده کــه یکــی از حوزههــای آن درگیــری علیــه هژمونــی جهانــی و دیگــری علیــه کردهــا اســت.
در منطقــه خاورمیانــه رشایــط تنازعــی شــدیدی میــان نیروهــای موجــود در منطقــه برق ـرار اســت .ســه نیــروی بنیادیــن
وجــود دارنــد1 :ـ نیروهــای وابســته بــه هژمونــی جهانــی از قبیــل آمریــکا و اروپــا2 .ـ دول محافظـهکار منطقــه همچــون
ایـران ،ترکیــه و 3 . ...ـ خــط ســوم یعنــی جنبــش آزادیخواهــی کــرد بــا پیشــاهنگی نیروهــای آپوئیســت .ایــن ســه نیــرو در
رشایطــی قـرار گرفتهانــد کــه نســبت بــه بحرانهــای فزاینــده بیــش از پیــش احســاس خطــر کــرده و وارد مراحــل شــدیدتر
جنــگ میشــوند .ایــن جنــگ از ســوی دو نیــروی هژمونــی جهانــی و دول محافظ ـهکار منطقــه آغــاز شــده اســت .خــط
ســوم مســتقل و نیــروی دفــاع مــروع از ملــل ســتمدیده میباشــد .جنــگ جهانــی ســوم بــا حمله بــه عـراق در ســال 1990
میــادی و بــا هــدف دخالــت کامــل و همــه جانبــه ابرقــدرت آمریــکا در منطقه آغاز شــده و 30ســال اســت مراحل مختلفی
را طــی منــوده و بــا گذشــت زمــان خطرناکــر میگــردد .بــا حملــه روژاوای کردســتان در ســال  2014کردســتان مرکــز ایــن
جنــگ ویرانگــر گردیــد .مســلام دول محافظـهکار منطقــه تــن بــه هیــچ تغییــر دموکراتیکــی منیدهنــد و تــا ســال  2019این
دول جنگهایشــان را محــدود بــه داخــل مرزهــای خــود میگردنــد .هــم اکنــون ایـران و ترکیــه کــه محافظـهکار هســتند
دیگــر هجومــی و در خــارج از مرزهایشــان جنــگ را گســرش میدهنــد .ایـران در عـراق ،یمــن ،ســوریه ،لبنــان و فلســطین
و ترکیــه هــم در ســوریه ،عـراق ،لیبــی و مدیرتانــه هیــوالی جنگشــان را بــه حرکــت درآوردهانــد .بنابرایــن امــروزه اوضــاع از
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در ای ـران و رشق کردســتان بســیار ســختتر شــده اســت .لــذا فضــای میلیتاریســتی در رشق کردســتان و رسکوبگریهــای
رژیــم در کنــار عملیاتهــای نظامــی در مناطــق شــاهو ،چلچمــه و مریــوان اوضــاع را از حیــث امنیتــی بســیار
ملتهبتــر ســاخت امــا بــاز هــم کــودار توانســت در فرصــت مناســب کنگــره خــود را برگــزار منایــد و اجــازه ندهــد
تالشهــای رژیــم ای ـران مانــع از رشــد و مثردهــی مبــارزات کردهــا گــردد .بنــا بــه ایــن دالیــل و اوضــاع جنــگ جهانــی
ســوم و اقدامــات خشــونتآمیز رژیمهــای ایــران و ترکیــه علیــه کردهــا ،برگــزاری کنگــره کــودار در رشایــط ســخت
کوهســتان بــه تنهایــی بزرگرتیــن موفقیــت و نشــانه جدیــت متــام و کــال یــک جنبــش قــرن بیســتویکمی اســت.
حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه کدامیــن عوامــل در فراهــم کــردن رشایــط کنگــره کــودار دخیلانــد؟ میتــوان گفــت
مقاومــت نیــروی گریــا در چهــار بخــش کردســتان کــه مســئله کرد را بیشــر جهانــی ســاخته و بازخــورد بازتابهــای جهانی
آن هــم در منطقــه خاورمیانــه تأثیرگــذار گشــته و نیــز مقاومــت خلقــان در هــر چهــار بخــش موجــب فراهم شــدن رشایط
مناســب بـرای برگـزاری کنگــره گردید.
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هرلحــاظ نویــن و متفــاوت اســت .کــودار هــم بــا خوانــش صحیــح از ایــن رشایــط سیاســی و نظامــی ،متامــی ابعــاد کنژکتــوری
منطقــه را مــورد تحلیــل و موشــکافی دقیــق قـرار داد و کنگــره ســومین آن اهــداف آینــده خــود را بنابــه ایــن اوضــاع تعییــن و
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایـران هــم بــا تغییــر و هــم بــا خطــر بــزرگ روبــرو اســت .اینکــه تغییــر دموکراتیــک حاکــم رشایــط
گــردد یــا خطــر جنــگ را ،رفتــار و نــوع ذهنیــت رژیــم ایـران تعییــن خواهــد کــرد؛ اگرنــه کــودار از منظــر رفتــار دموکراتیــک
و جامعهگرایانــه فــارغ از جنــگ متامــی مــوارد را مراعــات منــوده و ســعی میکنــد جامعــه را از چنــگال جنــگ نجــات دهــد.

اهداف کودار و تصمیامت

بــا تأکیــد بایــد گفــت کــه جوامــع خاورمیانــه تاکنــون از منویــات یک سیســتم خودویــژه برخــوردار نبودهانــد .احزاب بســیاری
در دوران معــارص بهویــژه از دوران مرشوطــه بدینســو رسبرآوردهانــد ،امــا هیـچگاه بهصــورت مــدرن پیشــاهنگی برســاخت
سیســتم غیرحزبــی خــاص جامعــه را بــه انجــام نرســاندهاند .فلــذا چــه در ایـران ،چــه ترکیــه و دیگــر کشــورهای منطقــه ،ایــن
سیســتم بــه میــان نیامــده و در واقــع خــأ بســیار بزرگــی موجــود بــود .بــا جنبــش آپوئیســتی ایــن خــأ بهصــورت موهبــت و
ماهیــت مدرنیتــه دموکراتیــک کامــا پــر گردیــد و کــودار هــم در رشق کردســتان و ایـران سیســتم خــاص و خودویــژه جامعــه
اســت .جامعــه ایـران و رشق کردســتان هــم پــس از دیمــاه  1396وارد مراحــل تدریجــی قیــام دموکراتیــک گشــته اســت .در
ایــن رونــد ،مســلام کــودار تــاش منــوده رشق کردســتان در خــأ ســازماندهی تــودهای سیســتامتیک بــر نــرد و شانســی بزرگ
بـرای کلیــت قیــام در ایـران میباشــد .کلیــت کــودار بــه دخالــت قدرتهــای جهانــی و منطقـهای توجــه دارد و فقــط حــق
دموکراتیــک جامعــه بـرای برســاخت ارادهمنــد بــدون دخالــت را میپذیــرد .پــس متامــی تصمیــات کنگــره کــودار در راســتای
ارادهمنــد ســاخنت جامعــه و تودههــای مردمــی اتخــاذ شــده اســت .قطعــا ای ـران ف ـراروی تغییــر گریزناپذیــر ق ـرار گرفتــه و
ملیگرایــی ،قدرتگرایــی ،توســعهطلبی ارضــی ،جنســیتگرایی ،مذهبپرســتی انحرافــی در قالــب کلیتــی بســیار خطرنــاک
بــه نــام دولتگرایــی قیــام دموکراتیــک ملــل ای ـران را تهدیــد میکننــد .کــودار از پارادایمــی برخــوردار اســت کــه بــا ارائــه
سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا غایــت ملــت دموکراتیــک ،نــه تنهــا جامعــه بلکــه متامــی ملــل آن ،مدیریــت سیاســی آن،
زنــان ،مذاهــب ،ادیــان و فرهنگهــا را از چنــگال نسلکشــی و نابــودی نجــات میدهــد .ســومین کنگــره کــودار دارای برنامــه،
اس ـراتژی و تاکتیــک مشــخص مــردم نهــاد ب ـرای اقــدام در متامــی ایــن زمینههــا اســت و هیــچ ملــت ،قــدرت ،جنیســت،
مذهــب و فرهنگــی را بــر دیگــر موجودیتهــا برتــری منیدهــد و بــه چشــم یکســان بــه آنهــا مینگــرد .بــه همیــن دلیــل
فراتــر از دولتگرایــی یونیــر کــه خطرنــاک اســت و فدرالیســم کــه بـرای دولتــی شــدن بــاز اســت ،کنفدرالیســم فوقمــدرن را
بــه ارمغــان آورده کــه در نهایــت بــه تبعیضــات اجتامعــی پایــان دهــد و ملــت دموکراتیــک شــکل گیــرد .متامــی سیســتمهای
نیروهــای موجــود در خاورمیانــه هامنطــور کــه تاریــخ اثبــات منــوده ،بــه غایتــی جنــگ افروزانــه و تنازعــی میانجامنــد.
کــودار سیســتمی مــدرن اســت کــه از آن مدلهــا گریـزان اســت و تفــاوت کنگــره ســومین بــا کنگــره هــای قبلــی هــم در ایــن
اســت کــه مراحــل عملــیری را بـرای مشــارکت آســان جامعــه رشق کردســتان و ایـران فراهــم آورده اســت .کــودار نــه یــک
حــزب بلکــه سیســتم جامعــه اســت بنابرایــن هیچ حزب ،ســازمان سیاســی ـ نظامــی و ســازمان مدنی بهانـهای در دســت ندارد
کــه موجودیــت دموکراتیــک آن را رد منایــد .اگــر اقدامــی در ایــن راســتا نیــز صــورت گیــرد قطعــا غرضورزانــه و بــا اهــداف
قدرتطلبانــه خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل کــودار ،جامعــه در حــال خیــزش و قیــام را بهصــورت یــک ســتون قایــم مســتقل
در کنــار ســتون گریــا و جنبــش قـرار میدهــد .هــر قیامــی در خاورمیانــه بــدون ایــن دو ســتون ناقــص و معلــول خواهــد بود.
کــودار در متامــی ابعــاد سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی ،زنــان ،جوانــان ،احـزاب ،محیطزیســت ،اقتصــادی ،فرهنگــی و غیــره
تصمیــات فراوانــی در قالــب پروژههــای مســتقل اخــذ منــوده اســت .از جملــه ایــن تصمیــات ،واگــذار کــردن مدیریــت
قیــام دموکراتیــک و ســازماندهی کــودار بــه دســت خــود تودههــای جامعــه اســت .ایــن یعنــی فرصــت بیشــر بـرای مشــارکت
دموکراتیــک جامعــه .حتــی کــودار در زمینههــای سیاســی و نظامــی تنهــا موافــق قیــام مردمــی اســت نــه دخالــت دول و
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کــودار ،دیالکتیــک خودبنیــاد جامعــه بـرای تغییــر اســت .سیســتمی اســت کــه تاریــخ نظیــر آن را بــه
خــود ندیــده .ســاختار آن چنــان مــدرن اســت کــه تاکنــون هیــچ حزبــی در ســطح جهانــی در ایــن حــد
و قــواره موفــق بــه برســاخت آن نگشــته و بــه مثابــه فکــر و عمــل در کتابهــا یافــت منیشــود.
موهبتــی مــدرن اســت کــه بایــد برگرفتــه و عملــی گردانــده شــود .بــه انــدازهای کــه برگرفتــه از جوهــر
نــاب تاریــخ جامعــه غیردولتــی اســت ،امروزیــن میباشــد .بــا دولــت یونیــر ،فدرالیســم و مدلهــای آن
و ســاختارهای ســنتی جوامــع تاریخــی کامــا متفــاوت اســت و جامعــه و هـزارهای دیگــر را برمیســازد؛
بنابرایــن قضــاوت در خصــوص کــودار و جوانــب عملــی آن کار چنــدان آســانی حتــی بـرای روشــنفکران
و اهــل عمــل نیســت .بایــد نخســت دانــش آن را یافــت ،شــناخت و بــه تبییــن و عملــی ســاخنت آن
پرداخــت .پــس کــودار در کانــون جنبــش آزادیخواهــی آپوئیســتی آغــاز هـزارهای جدیــد و جوامعــی
کامــا بکــر و نویــن اســت کــه بایــد بــه شــیوهای دیگــر بزینــد ،جنــگ در آنهــا رخــت بربســته باشــد،
بــه ســلطهی دولتگرایــی پایــان داده شــده باشــد و زن بــه آزادی رســیده باشــد تــا جامعــه آزاد گــردد.
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کامــا بــاز گذاشــته اســت .هکــذا بیتوجــه بــه بحرانهــای محیطزیســتی نیســت و باتوجــه بــه
قتلعامهایــی کــه علیــه فعــاالن محیطزیســت صــورت میگیــرد و زیس ـتبوم توســط رژیــم ســفاک
ایـران بــا خطــر نابــودی روبــرو شــده ،کــودار بــه نقــش ســازماندهیهای مــردم نهــاد جایــگاه اولویــت
داده و روز شــهادت شــهید رشیــف باجــور و یارانــش در مریــوان را روز محیــط زیســت اعــام منــود.
در دیگــر حوزههــا و ابعــاد از قبیــل جوانــان و زنــان ،اقتصــاد و فرهنــگ هــم پروژههایــی تهیــه
منــوده کــه جامعــه مطابــق آن و بــا کاربــرد عملــی بتواننــد فراتــر از ســاختارهای مانعســاز دولتــی،
ارادهمندانــه بــه حرکــت درآینــد و پیشــاهنگ قیــام دموکراتیــک و برســاخت جامعــه مــدرن گردنــد.
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قدرتهــا کــه بــه جنــگ دامــن میزننــد .لــذا کــودار بــرای آن حوزههــا هــم پروژههــای عملــی تــدارک
دیــده و دســت تودههــا و اقشــار روشــنفکر و فعــاالن بــرای ســهیم شــدن در مدیریــت مســتقیم را
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آلودگی کر هیزمین
ناشیاز آلودگی نظام جهانی است

بیکسکردستانی

اگــر چــه مبحــث مــا زیستبومشناســی اســت و ایــن بحــث محتــوای ایدئولوژیکــی ،سیاســی ،جامعهشــناختی ،علمــی،
تاریخــی و فلســفی دارد ،امــا بــا متــام ایــن جوانــب و محتویــات ارتباطــی پیچیــده و تنگاتنــگ بامســئلهی کُــرد ،موقعیــت
ژئوپلتیکــی و ژئوفرهنگــی کردســتان دارد .در عیــن حــال ب ـا رسگذشــت و فرازونشــیبهایی کــه در انقــاب ملــی کردســتان
بهوجــود آمــده ،در ارتبــاط میباشــد .بــه چــه دلیــل جنبــش آزادیخواهــی کردســتان تغییراتــی ریشــهای در راه و روشهــای
مبارزاتــی و شــیوهی سیاس ـتهایش بــه وجــود آورد؟ برخــاف درک عامیانــه ،دولــت را انــکار اســتقالل تلقــی منــود و مفهــوم
ت و قدرتطلبــی دولتگــرا متامیــز ســاخت و
تــازهای بــه علــوم سیاســی و جامعهشناســی بخشــید ،دموکراســی را از قــدر 
رژیــم حقیق ـتاش را بــر پایههــای « آزادی و دموکراســی» اســتوار منــود .آزادیای را کــه پذیــرش هویــت اجتامعــی -سیاســی
نیمــی از جمعیــت برشیــت را انــکار کنــد ،تبعیــض جنســیتی و پدرســاالری (  ) Patriarchyو مغایــر بــا مبانــی آزادی و
دموکراســی شــارد .پ ُرســان و چالشهــای طبقاتــی و جنســیتی را وارد عرص ـهی سیاســی کردســتان منــود .متــام ایــن مســائل
و پرســشها در ســالیان آغازیــن انقــاب مطــرح نبودنــد ،اولویــت انقــاب در ســالهای نخســت حولمحــور پیشــگیری از
ســیر منفــی بــه ســوی نابــودی ملــی«،آسیمیالســیون فرهنگــی» و ژینوســاید فیزیکــی ملــت کــرد بــود؛ ایــن مســائل طــی آتــش
گــرم انقــاب کردســتان مطــرح و پاسـخدهی شــدند .انقــاب دموکراتیــک کردســتان هامننــد کودکــی متولــد شــد ،آغــاز بــه راه
رفــن کــرد و بعدهــا زبــان بیــان کســب منــود و اندکانــدک مراحــل رشــد و ترقــی را طــی کــرد .مســیر راه انقــاب کردســتان
بــه نحــوی بــود کــه منیتوانســت پیــش و یــا پــس از انقــاب محتــوا ،آرمانهــا و ری زهکاریهــای انقــاب را مشــخص کنــد.
موقعیــت تاریخــی ،جغرافیایــی ،سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی کردســتان ایــن اجــازه را بــه انقالبیــون جــوان آن زمــان منـیداد.
انقــاب کردســتان ناگزیــر شــد طــی را ه پیامیــی مقصــد و مقصــودش را بیابــد .گفتــان زیستبومشناســی بــا ایــن حــال و
وضعیــت وارد عرصههــای مبارزاتــی انقــاب کردســتان و از آنجــا نیــز وارد عرصـهی سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی کردســتان شــد.
کردهــا ملتــی هســتند کــه در پنجـهی نسلکشــی فیزیکــی و فرهنگــی قـرار دارنــد .قریــب بــه صــد ســال اســت کــه از جانــب
دولت-ملتهــای منطقــه بــه شــدت بــا سیاسـتهای ژینوســاید مقابلــه میکننــد .بـرای مــا کردهــا ایــن فراســوی یــک مقاومــت
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در زبــان یونانــی واژهی اکونومیکــوس از ترکیــب دو واژ ه ( )Oikosبــه مفهــوم خانــه و نومــوس ( )Nomosبــه معنــی قانون و نظم
اســتفاده شــده اســت .در کل بــه معنــی دانــش مدیریــت کلیــه امــور و داراییهــای خانگــی فــرد ،از قبیل خانــه و امــاک ،محصوالت
و خدمتــکاری بیــان شــده اســت .واژهی اکونومــی بــه مفهــوم اقتصــاد در زبــان انگلیســی از ایــن واژ ه ریشــه گرفتــه اســت .در
یــک معنــی کلیتــر اکونومــی؛ عرصـهی پژوهشــی و تحقیقاتــی مراحــل تولیــد و مــرف مــادی کــه ناشــی از ملزومــات اساســی
حیــات انســان اســت ،روابــط اجتامعــی ،ظرفیــت و شــکل ضوابــط و اصــول عملــی آن را شــامل میگــردد ،میباشــد .فعالیتهــای
اقتصــادی پیچیدهتریــن بافتهــای روابــط اجتامعــی اســت .زمانــی کــه در ســطح یــک تعریــف کلــی عرصـهی اقتصــادی تحقیــق
شــود آشــکار خواهــد شــد کــه در وهل ـهی نخســت تولیــد و مــرف ،شــامل یــک رسی روابــط اجتامعــی از ایــن نظیــر اســت.
هــدف از تعریــف اقتصــاد در فــوق ،تفکیــک نظــام رسمایـهداری از فعالیتهای اقتصادی اســت .آنچه نظــام رسمایـهداری و دولت-
ملتهــا انجــام میدهنــد انحصــار ( ،)Monopolکســب ســود کالن و رسقــت اقتصــادی اســت  .به این دلیــل که قانون ســود کالن در
جریــان میباشــد متامــی فعالیتهــای اقتصــادی کــه در نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری انجــام میگیرنــد تخریب محیطزیســت را به
ارمغــان آورده و مـیآورد .در اینجــا خشــونت پدرســاالرانه نهفتــه در نظــام مدرنیتــه رسمایـهداری متامی عرصههای طبیعی و اقشــار
غیررسمایهدار جامعه و زنان را پوشــش میدهد .خشــونت صنعتگرایی (اندوسرتیالیســم) بر طبیعت و اعامل خشــونت بیحدومرز
بــر زنــان هــر دو مشــرکاً بــا هــدف کســب و اســتخراج ســود کالن اســت .آنچــه بــه نــام دانــش اقتصــادی و فعالیــت اقتصــادی انجام
میشــود اساســا انحصــار ،چپاولگــری ،دزدی و نوعــی حیلهگــری مــدرن میباشــد کــه ربطــی بــه اقتصــاد اجتامعی و انســانی نــدارد!

جالدین طبیعت ،خدایان معارصاند!

چگونــه انســان بــا طبیعــت بیگانــه و بــه موجــودی طبیعتســتیز تبدیــل شــد؟ خشــونت انســان بــا انســان چگونــه وارد ارتبــاط
انســان بــا طبیعــت شــد؟ کــدام مبانــی فلســفی ،عقیدتــی ،فرهنگــی و آموزشــی نگــرش انســان را بــه مــادر طبیعــت تغییــر داد
و کــره زمیــن را بــه مــکان غیرقابــل زیســتی مبــدل ســاخت ؟ مقــر اصلــی چــه کســانی هســتند؟ بــدون شــک خشــونت
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مصلحانــه« ،جنــگ بقــا» اســت .در قبــال نابــودی و نیســت شــدن ،مبارزهای نفســگیر در راســتای کســب حــق حیات ،بود و هســتی
انجــام میدهیــم .امــا ایــن فقــط ملــت ،مــردم و انســان کــرد نیســت کــه گردنــش زیــر شمشــیر سیاسـتهای ژینوســاید قـرار دارد،
همزمــان جغرافیــا ،طبیعــت و کــوه و دشـتهای کردســتان نیــز تحــت تهاجامت شــدید اســتعامرگران قـرار دارنــد .زیرا ایــن جغرافیا
و طبیعــت ،ســپرهای دفاعــی ملــت رشیــف و مقــاوم کردســتان بــوده و هســت .کردهــا بــا طبیعــت کردســتان و طبیعــت کردســتان
نیــز بــا ملــت کــرد درهــم تنیــده و یکــی گشــتهاند؛ تقدیــر یکــی بــه دیگــری گــره خــورده اســت .ملــت کــرد را بــدون طبیعــت
کردســتان حتــی منیتــوان تصــور کــرد .در فرهنــگ کردســتانی ،در البــهالی افســانهها ،داســتانها ،آوازهــا و رضباملثلهــای
فولکلوریــک کــردی میخوانیــم و میشــنویم کــه طبیعــت فقــط بخشــی از انســان کــرد نیســت بلکــه روح آن اســت .تجــاوز بــه
یکــی روح دیگــری را جریحـهدار میســازد .شــهادت هــر جــوان رزمنــدهی کــرد در برابــر تهاجــات اســتعامرگران کردســتان همزمان
اســت بــا ســوزش یــک درخــت بلــوط در جنــگ ل ،پژمردگــی گلــی در کوهســتانها و مــرگ پرنــدهای در فـراز آســان ایــن رسزمین؛ و
ش اســتعامرگران ،تانکهایشــان ،هواپیامهــای جنگی و
رویــش هــر غنچـهای پیــامآور زایــش یــک دلیــر و قهرمــان دیگری اســت .ارتـ 
توپخانههایشــان فقــط انســان کُــرد را مــورد هــدف قـرار منیدهنــد ،هــر روز در اخبــار میشــنویم و میبینیــم کــه جنگلهــای
بلــوط کردســتان از ســوی اســتعامرگران بــه آتــش کشــیده میشــود ،شــکار و کشــتار جانــداران طبیعــت کردســتان را حــال و آزاد
میشــارند ،بــاغ و چمنزارهــای رسزمینــان را نابــود میکننــد و در پارملــان اســتعامرگران هــر روزه صدهــا قانــون یــک طرفــه در
مــورد رسزمیــن زیبــای کردســتان بــه تصویــب میرســد .قانــون اســتعامرگری مشــمول متــام کلیات ایــن رسزمیــن و ملت اســت .غارت
و اختــاس طبیعــت یــک رسزمیــن مســتعمره از پیامدهــای اجتنابناپذیــر کنــش اســتعامرگرایان اســت .صبیحــه گوکچــن خلبــان
جنگــی و فرزندخوانــده مصطفــی کــال بعــد از قتلوعــام مــردم درســیم در فاصلـهی ســالهای  ۳۸-۱۹۳۷که طی آن بیــش ۷۰-۵۰
هـزار انســان کــرد قتلوعــام و  ۱۰۰هـزار نیــز ناچــار بــه مهاجــرت اجبــاری شــدند ،در یــک ســخرنانی میگویــد :مــن بــه درســیم به
هــر آنچــه در حــال تحــرک بــود شــلیک میکــردم ،فرقــی نداشــت انســان باشــد یــا حیــوان! مهــم ایــن بود کــه در حــال تحرک باشــد!
چــه چیــزی میتوانــد شــفافتر از ایــن ســخنان ،قانــون تجاوزگــری و برخــورد یــک جــاد ،خونآشــام و تجاوزگــر را توجیــه کنــد؟
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انســان بــر طبیعــت بازتــاب خشــونتی اســت کــه انســان بــر انســان ،قــدرت دولتــی بــر جامعــه و جنــس مذکــر بــر جنــس
مونــث اعــال میکنــد .چالشهــای طبقاتــی درون اجتامعــی و فاصلههــا ،مرزهــا ،محدودیتهایــی کــه متــدن دولتگــرا در
درون جامعــه نهادینــه کــرد موجــب فاصلــه و واگرایــی مرزهایــی شــد کــه امــروزه در میــان انســان و طبیعــت بهوجــود آمــده
اســت .در جوامــع طبیعــی فاصلــهای بیــن انســان و طبیعــت وجــود نــدارد .درک انســان از طبیعــت «دیگریانــگار» نیســت.
جامعـهی طبقاتــی ،جامعـهای اســت کــه در میــان کاهــن و انســان ،خــدا و انســان و زن –مــرد تفاوتهــای غیرطبیعــی قائل میشــود.
یکــی را واال و دیگــری را پســت و حقیــر میشــارد .روابــط اجتامعــی و فرهنگــی بیــن خدایــان ســومری و مــردم عــادی بر ایــن منوال
شــکل میگیــرد .ایــن فاصلــه بیــن انســان و انســان بــه مــرور زمان موجــب فاصلهگــذاری انســان با طبیعت میشــود و عــر مدرنیتهی
رسمایـهداری اوج فاصلههایــی اســت کــه انســان در میــان خــود و طبیعــت بهوجــود آورده اســت .حــال اگــر انســان طبیعــت را مقدس
منیشــارد و بــا دیــدی پســت و حقیــر بــه طبیعــت مینگــرد ناشــی از انحرافــات طبقاتــی اجتامعــی اســت .خشــونت انســان بــر
طبیعــت کــه بــه عنــوان معضــل محیطزیســت تعریــف شــده اســت ناشــی از خشــونتی اســت کــه انســان بــر انســان اعــال میکنــد!
مراکــز علمی-پژوهشــی و رســانههای مدرنیتــه رسمایـهداری بهصورتی نظاممند انســان را عامل کلی ه تخریبات زیسـتمحیطی معرفی
میکننــد .هــر روز گزارشــات و آمارهــای متعــددی در مــورد فعالیتهــای مخــرب انســان ارائــه میدهنــد .در صورتــی کــه مســئول متام
ایــن خرابکاریهــا و بــه جهنــم مبــدل منــودن زمیــن ،خــود متــدن طبقاتــی و دولتی اســت امــا تالش میشــود انســانیت ،رشیــک جرم یا
جــاد طبیعــت معرفــی گــردد .در این باب قدرت و اســتعداد ایدئولوژیکی نظام در وارونه کردن واقعیت و حقایق شــایان تقدیر اســت.
حتــی برخــی از جنبشهــای محیطزیســتی هــم «انســان» را عامــل اساســی کلیــهی معضــات زیســتمحیطی میداننــد.
بــه همیــن جهــت گرایشــی افراط ـ ی نســبت بــه طبیعتگرایــی پیــدا میکننــد و نتیجت ـاً تــا مرزهــای ضدانســان بــودن پیــروی
میکننــد .گرایشهــای رصف ـاً ناسیونالیســتی هــم از دیــدی ســطحی بــه مســئله مینگرنــد .امــا حقیقــت از ایــن عبــارت نیســت.
معضــل محیطزیســتی فراســوی مرزهــای یــک کشــور و دولــت خــاص در ابعــاد تاریــخ جهانشــمول قـرار دارد .متــام جهــان ،ملــل و
مردمانــش بــا خطــر جــدی تخریــب محیطزیســت مواجهانــد .واقعیــت ایــن اســت کــه هــر دولت-ملتــی در هــر گوشـهی جهــان کــه
باشــد ،بــا هــر نــام و نشــانی کــه باشــد جزئــی از نظــام امپراتــوری جهانــی مدرنیتـهی رسمایـهداری بــوده و عامــل اصلــی بــه جهنــم
ت تــا پادشــاهی
تبدیــل منــودن کــره زمیــن هســتند .محتــوا و کیفیــت متــام دولت-ملتهــا از الئیــک تــا تئوکراتیــک ،از جمهوری ـ 
و فدراســیون تقریب ـاً یکنوختانــد .بــه دیگــر ســخن هــر کــدام جزئــی از نظــام جهانــی هســتند .نظــام جهانــی کــه «مدرنیت ـهی
رسمایــهداری» عنــوان میشــود عامــل اساســی تخریــب محیطزیســت در جهــان اســت و اگــر نظــام جهانــی بــر ایــن منــوال
پیــروی کنــد و تغییــری در آن صــورت نگیــرد انســانیت بایــد بــه فکــر ســیارهای جدیــد ب ـرای حفــظ و ادام ـهی بقایــش باشــد!
زی ـرا کــره زمیــن ،تنهــا ســیارهای کــه در آن حیــات وجــود دارد خیلــی وقــت اســت زنــگ خطــر مــرگ را بــه صــدا در آورده اســت!
ب زیسـتمحیطی تلقــی منایــم .اوال ،متــام پژوهشهــای
بــدون شــک از هــر لحــاظ اشــتباه بزرگــی اســت کــه انســان را عامــل تخریـ 
علمــی نشــان میدهنــد کــه ســیر تخریــب محیطزیســتی از چهارصــد ســال پیــش شــتابگرفته اســت .یعنــی طبــق تحقیقــات علمــی
در زمینههــای تاریــخ ،انسانشناســی ،باستانشناســی و بومشناســی در طــول بیــش از هفتــاد ه ـزار ســال میــان انســان و طبیعــت
شــکافهای غیرقابــل ترمیمــی بــه وجــود نیامــده اســت .رسآغــاز بــه وجــود آمــدن شــکافهای غیرقابــل ترمیــم میــان انســان و
طبیعــت همزمــان اســت بــا بــه قــدرت رســیدن «نظــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری» در قــارهی اروپــا و انقــاب صنعتــی در آن قــاره!
پــس از ظهــور مدرنیتــهی رسمایــهداری نظــم مــدرن جهــان مــا بهصورتــی ریشــهای تغییــر کــرد .جهــان نویــن ظاهــرا ً مــدرن
تزا پنهــان بــود .فردگرایــی و لیربالیســم رسمشــق
منایــان میمنــود امــا پشــت نقــاب مدرنیســم چهــرهی واقعــی خشــون 
بنیانهــای ایدئولوژیکــی نظــام معرفــی شــد و در کنــار نظــم سیاســی و اقتصــادی دولت-ملــت رشکتهــای خصوصــی
فراملــی بیــش از دولتهــا قــدرت انباشــت رسمایــه را بــه دســت آوردنــد و ایــن تــوان مالــی در قانونگــذاری و عرصــهی
سیاســی بازتــاب یافــت تــا جایــی کــه دولت-ملتهــای موجــود تابــع رشکتهــای خصوصــی جهانــی شــدند .در واقــع
قــدرت مدیریــت سیاســی و نظامــی جهــان مــا در دســت ارتــش ،پارملانهــا و سیاســتمداران پرقــدرت جهــان نیســت بلکــه
ایــن رشکتهــای تولیــد فنــاوری نظامــی و در کل کمپانیهــای ابرقــدرت هســتند کــه مســیر جهــان مــا را تعییــن میکننــد.
قانون ســود کالن انســانیت را به توحشــی بینظیر در طول تاریخ انســانیت ســوق داد .این توحش از طرفی شــکاف طبقاتی و جنسیتی
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[ آشــکار اســت کــه مســئلهی صنعتگرایــی هــم بخشــی از معضــل اکولوژیــک اســت و هــم دلیــل اساســی آن میباشــد.
میتــوان گفــت صنعتــی کــه بــه انــدازهی انقــاب زراعــی حائــز اهمیــت اســت ،بــر بنیــان انباشــت تاریخــیِ ه ـزاران ســالهای،
در اواخــر قــرن  ۱۸و اوایــل قــرن  ۱۹جهشــی کیفــی انجــام داده و ســیر پیرشفتــش را بــه شــکل ف ـراز و نشــیب تــا بــه روزگار
مــا ادامــه داده اســت .منیتــوان حــدس زد کــه کجــا ،چــه وقــت و چگونــه توقــف میکنــد و یــا وادار بــه توقــف خواهــد
گشــت .ایــن انقــاب دارای ویژگـیای هامننــد انفجــار خــرد تحلیلــی اســت و خــود نیــز محصــول همیــن خــرد میباشــد« .تحــت
حاکمیــت قطعــی رسمایــه» اســت .بیشــک خــو ِد رسمایــه ،عمدت ـاً موجــد ابزارهــای صنعتــی منیباشــد .امــا ب ـرای تبدیــل آنهــا
بــه ابــزار رسمایــه ،همیشــه بــا فوریــت بــر روی آنهــا تأمــل منــوده و مــواردی را کــه الزم میبینــد تحــت مالکیــت خویــش
درم ـیآورد .تولیــد انبــوه و ارزان ،امــکان پیرشفــت بزرگــی ب ـرای جامعــه میباشــد .صنعــت نیــز هامننــد عقــل و خــرد اگــر در
خدمــت جامعــه باشــد ،ارزشــمند اســت .معضــل نــه در خــو ِد صنعــت بلکــه در شــیوهی کاربســت آن نهفت ـ ه اســت .صنعــت،
امکانیســت هامننــد انــرژی هســتهای .هنگامــی کــه در راســتای منافــع انحصارهــا بــه کار رود ،ممکــن اســت بــه ابـزاری تبدیــل
شــود کــه از فجایــع اکولوژیکــی گرفتــه تــا جنگهــا ،حیــات را بــه نســبت ف ـراوان مــورد تهدیــد ق ـرار دهــد .ایــن در حالیســت
کــه کاربســت صنعــت بــا هــدف ســود ،هامنگونــه کــه در روزگارمــان بســیار برجســته شــده ،تخریــب محیطزیســت را نیــز
ترسیــع منــوده اســت .در مســیر جامع ـهی مجــازی ،بــه رسعــت راه میپیامیــد .ربوتهــا جــای ارگانهــای انســان را بــه رسعــت
میگیرنــد .اگــر ایــن گونــه پیــش رود ،خــو ِد انســان بیمــورد و نابایســت خواهــد شــد( ].جامعهشناســی آزادی ،عبداللــه اوجــاالن)
قانــون رقابتــی و ســود کالن کــه در ذات نظــم رسمایـهداری نهــان میباشــد انســانیت را بــه میــدان اسـبدوانی مبــدل ســاخت .متــام
ملل جهان را ه رهایی از فقر ،بیکاری و گرســنگی را در هرچه بیشــر صنعتی شــدن کشورهایشــان یافتند .انقالب صنعتی و صنعتی
شــدن بــر مبنــای انسانســتیزی و طبیعتســتیزی شــکل گرفــت .بــه همیــن جهــت و برخــاف انتظــار رونــد صنعتیشــدن جهــان
چیــزی از فقــر ،بیــکاری و گرســنگی عرص ما نکاســت ،بلکه بــر آن افزود .از طرفی انســان را به جانوری در کارخانههــا و معادن مبدل
کــرد و از طرفــی هــم طبیعــت را تــا مغــز اســتخوان به یغام کشــاند .نظــام رسمایـهداری به شــیوهای اســتادانه خیال و تصــور ثرومتند
شــدن را کانالیــزهی صنعتــی شــدن منــود و بــر ایــن منوال انســان کارگر بــه جانوری در معــادن و کارخانهها تبدیل شــد .زیـرا تصور بر
ایــن بــود کــه اگــر صنعتــی شــوند پیرشفــت کردهانــد و از مصایــب زندگــی نجــات مییابند .حــال اینکه صنعتی شــدن یــک پیرشفت
نبــود ،اگــر هــم بــود ایــن پیرشفــت نظــام دولتــی و قــر رسمایـهدار بود نــه جامع ه و اقشــار کارگــر و پایینــی جامعه؛ صنعتی شــدن
قــر رسمایـهدا ر را رسمایهدارتــر و قــر کارگــر و فقیــر جامعــه را هرچــه بیشــر بــه باتــاق فقــر فروکشــاند .عــاوه برایــن تخریبــات
جربانناپذیــر منابــع طبیعــی جهــان در نتیجــه ایــن قانــون وحشــی رسمایـهداری و دولت-ملتهــا بــه محیــط زیســت وارد آمــد
فقــط بــا توجــه بــه آمــاری کــه در مــورد صنایــع اتومبیلســازی در جهــان بــه ثبــت رســیدهاند درک ابعــاد هولنــاک صنعتگرایــی
(اندوسرتیالیســم) دشــوار نیســت .طبــق گزارشــی کــه در ســال  ۲۰۰۸اعــام شــد ،فقــط در ســال  ۲۰۰۸در رسارس جهــان بیــش
از  ۷۰میلیــون وســیلهی نقلیــه موتــوری تولیــد شــده اســت .در ســال  ،۲۰۰۷جمع ـاً  ۷۱٫۹میلیــون خــودرو در جهــان بــه فــروش
رســیده اســت کــه  ۲۲٫۹میلیــون در اروپــا ۲۱٫۴ ،میلیــون در آســیا-اقیانوس آرام ۱۹٫۴ ،میلیــون در آمریــکا و کانــادا ۴٫۴ ،میلیــون
در آمریــکای التیــن ۲٫۴ ،میلیــون در خاورمیانــهو  ۱٫۴میلیــون در آفریقــا بــه فــروش رســید .در آمریــکا بــه صــورت روزانــه
بیــش از  ۲۵۰میلیــون وســیله نقلیــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .طبــق آمــار ســال  ،۲۰۰۷حــدود  ۸۰۶میلیــون خــودرو
و کامیونــت در جهــان وجــود دارد و ســاالنه بیــش از  ۲۶۰میلیــارد گالــن بنزیــن وگازوییــل مــورد اســتفاده خودروهــا قــرار
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را تعمــق بخشــید و از طرفــی هــم شــکاف میــان طبیعت و جامعـهی برشی را! مدرنیســم در مــدت زمانی کوتاه چهرهی وحشـیاش
را منایــان ســاخت .جنگهــای جهانــی اول ،دوم و ســوم نتایــج بیچــون و چـرای نظــام رسمایـهداری و جهانیشــدن رسمایـ ه هســتند.
مثلــث ســیاه رسمایــهداری ،دولت-ملــت و صنعتگرایــی از اواخــر قــرن هیجدهــم بــر جهــان مــا تســلط پیــدا کــرد.
صنعتــی شــدن بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی نظــام مــاک پیرشفــت و پرسفــت هــر کشــوری قــرار گرفــت .کشــورهای
غیرصنعتــی را کشــورهای توســعه نیافتــه و کشــورهای صنعتــی را توســعه یافتــه معرفــی منودنــد .دســتهبندی جهــان اولیهــا،
جهــان دومیهــا و ســومیها متکــی بــر صنعتــی بــودن یــا نبــودن شــد .انســانیت بــر ایــن منــوال بــه توحــش کشــیده شــد!
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میگیــرد .ایــن آمــار بــه رسعــت در حــال افزایــش اســت[ .منبــع]2007-2005 :World Motor Vehicle Production by Country
دانــش بومشناســی (اکولوژیــک) بــه مــا میآمــوزد کــه طبیعــت دارای یــک نظــم خــاص بــه خــود اســت و ایــن نظــم از جانــب نظــام
رسمای ـهداری مختــل شــده اســت .بهعنــوان مثــال گ ـزارش میشــود کــه طــی  ۱۰۰ســال گذشــته ،کــره زمیــن بهطــور غیرطبیعــی
حــدود  ۰ ،۷۴درجــه سلســیوس گرمــر شــده اســت .همچنیــن کارشناســان و دانشــمندان بومشناســی بــر ایــن باورنــد کــه دهههــای
پایانــی قــرن بیســتم ،گرمتریــن ســالهای  ۴۰۰ســال اخیــر بــوده اســت .هیئــت بیندولتــی تغییـرات آبوهوایــی ( )IPCCاســتدالل
دارد کــه تغییـرات جــوی در رسارس جهــان ناشــی از تولیــد گازهــای گلخانـهای و میـزان بــاالی تولیــد دیاکســیدکربن در امتســفر اســت.
طبــق گـزارش پــروژه جهانــی کربــن کــه در خــرداد  ۱۳۹۶منتــر گردیــد چیــن بــا تولیــد ســاالنه  ۱۰۳۵۷میلیــون تــن دیاکســیدکربن
بزرگرتیــن کشــور آلودهکننــده هــوا و آمریــکا بــا تولیــد ســاالنه  ۵۴۱۴میلیــون تــن در ردیــف دوم و هنــد بــا تولیــد ســاالنه  ۲۲۷۴ســوم
و روســیه بــا تولیــد ســاالنه  ۱۶۱۷میلیــون تــن چهــارم و ژاپــن بــا تولیــد ســاالنه  ۱۲۳۷میلیــون تــن پنجــم و آملــان بــا تولیــد ســاالنه ۷۹۸
میلیــون تــن ششــم و ایـران بــا تولیــد ســاالنه  ۶۴۸میلیــون تــن گاز دیاکســید کربــن در ردیــف هفتــم قـرار دارد .ایــن آمــار و ارقــام
هولنــاک ،نتایــج قانــون ســود کالن صنعتــی شــدن جهــان ،منطــق و درک مدرنیتـهی رسمایـهداری از توســعه و توســعهگرایی اســت.
هــر کنشــی بــه صورتــی مطلــق بــا یــک واکنــش متقابــل مواجــه میگــردد .نظــم طبیعــت و اکوسیســتم متکــی بــر وابســتگی
متقابــل جانــداران و کل ســاکنین رسزمیــن میباشــد .بهعنــوان مثــال هــر دســتکاری خارجــی در نظــم جــوی و الیههــای
امتســفری میتوانــد تعــادل میــان زمیــن و خورشــید را برهــم زنــد و ایــن میتوانــد پیامدهــای غیرقابــل پیشبینــی در
اکوسیســتم داشــته باشــد .بــا ایــن حــال گــرم شــدن زمیــن ،کاهــش منابــع ســوختهای فســیلی ،افزایــش جمعیــت جهــان،
ش بیامرهــای همهگیــر ،آلودگــی هــوا ،دریاهــا و اقیانوسهــا ،آلودگــی خــاک ،جنگلزدایــی ،بحــران آب ،بیابا نزایــی،
افزایــ 
ط طبیعــی ،پالســتیکی شــدن محیــط
در معــرض انقــراض قــرار گرفــن بســیاری از جانــداران ،آتشســوزی جنگلهــا و محیــ 
زیســت ،نــازک شــدن الیــه اوزون در اسرتاتوســفر ،ذوب شــدن یخچالهــای طبیعــی و هــزاران عوامــل مخــرب دیگــر کــه
ناشــی از فعالیتهــای نظــام رسمایــهداری اســت پیامدهــای زنجیــروار ایــن مداخــات نظــم مدرنیتــهی کاپیتالیســتی هســتند.
نظــام در تــاش اســت «انســان» را عامــل اساســی ایــن تخریبــات معرفــی کند در حالــی که پیــش از ظهور نظــامرسمایـهداری و انقالب
صنعتــی انســانیت و طبیعــت بــا چنیــن معضالتــی رسوکار نداشــتند .در بــه وجــود آمــدن ایــن وضعیــت جوامــع صنعتــی ،جوامــع
مرصفگ ـرا و ماشــینی شــده و جوامــع کالن شــهری دارای نقشانــد .بــا ایــن تفــاوت کــه مدرنیت ـهی رسمای ـهداری بهعنــوان آخریــن
مناینــدهی متــدن دولتگـرا در پدیــد آمــدن ایــن جوامــع نقــش کلیــدی دارد .بســیاری از اندیشــمندان با اتکا بــر اســتدالالت نیرومندی،
نظــام رسمای ـهداری را مولــد تروریســم معرفــی میکننــد .نــوآم چامســکی فیلســوف آمریکاییتبــار بهصــورت واقعبینان ـهای نظــام
جهانــی رسمایـهداری را از لحــاظ سیاســی ،فکــری و مــادی تولیــد کننــده ،تغذیــه کننــده و توزی ع دهنده تروریســم معرفــی میکند .اما
چامســکی اگــر مفهــوم اکو-تروریســم را هــم بــه تعریفــش بیافزایــد در ایــن صــورت تعریــف متامیتمندتــر و کاملتــری خواهــد بود.

تولد کالن شهرها ،انفجار جمعیتی و معضل محیط زیست

بحــران اصلــی شهرنشــینی در دوران انقــاب صنعتــی قــرن  ۱۹و بــه مثابــهی اثــر صنعتگرایــی ظهــور یافــت .ایــن امــری
تصادفــی نبــود؛ بلکــه مرتبــط بــا رسشــت جامعهســتیز صنعتگرایــی [اندوسرتیالیســم] بــود .مهمتریــن جنبــهی شــهر کــه از
نقطهنظــر اکولوژیکــی معضلســاز بــود ،داشــن دیالکتیکــی گســلیده از محیطزیســت بــود .زبــان شــهر ،زبانــی اســت مربــوط
ب اینهــا تشــکیل میگــردد .آشــکار
بــه تجــارت ،صنعــت ،صنایــع و امــور پولــی .عقــل و علــمِ اینهــا را تشــکیل داده؛ از جان ـ 
اســت کــه در اینجــا زبــان و ذهنیــت متناقضــی مطــرح اســت کــه بــا از خودبیگانگــی آکنــده شــده اســت .بــا ایــن وضعیــت
شــهر و کالنشــهرها ( ) Meteropolisســاختاری رسطانــی دارنــد .قــرن بیســتم« ،مقطعــی زمانــی» بــود کــه شــهر آغــاز بــه
کســب برتــری قطعــی در تاریــخ منــود  .پارادایــم شــهریِ کاپیتالیســتی ،نقــش اول را از دســت جهــان پارادیگامتیــک متــدن کهــن و
هم ـراه بــا آن جهــان روســتایی کمونــال کــه دوازده ه ـزار ســال تــداوم داشــت ،میســتاند .شــهر دیگــر تنهــا مرکــز تجــاری ،مالــی
و صنعتــی نبــود؛بلکــه در عیــن حــال مرکــز هژمونیــک یــک جهانبینــی کامــل نیــز بــود .ایــن پارادایــم از طریــق بیامرســتانها
و زندانهایــش ،بــه ویــژه از راه دانشــگاهها و آشــیانههای علــم آکادمیــک و بــا توســل بــه طبقــات و بروکراســیاش ســعی
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پدیــدهی اندوسرتیالیســم بــا صنعتیشــدن و صنعتســازی تفاوتهــای بنیادیــن دارد .اندوسرتیالیســم یک نوع مدیریــت اجتامعی-
اقتصــادی متکــی بــر «عرضهکــردن هــر ارزش انســانی بــدون توجــه بــه مبانــی اخالقــی و بــا هــدف کســب ســود» اســت .یــک ابـزار
ایدئولوژیکــی و «کاالشــدن» متــام ارزشهــای مادی و معنوی هدفمند به کســب ســود اســت .هدف ،رفاه اجتامعــی و تامین نیازهای
اجتامعی نیســت .عرصههای صنعتی که اکرثا متشــکل از رشکتهای خصوصی هســتند در راســتای کســب ســود کالن ســازماندهی
میشــوند .صنعتــی کــردن فرهنگ ( ) Kulturindustrieیا نفوذ ســود به درون هنجــار و ارزشهای فرهنگی -اخالقی اوج این معضل
در جهــان بهشــار میآیــد .صنعــت ســینام ،تئاتــر ،هرنهــای تجســمی ،موســیقی ،منایشــگاههای هــری ،صنایــع دســتی ،دکوراســیون
و طراحــی ،صنایــع فرهنگــی ماهــوارهای ،رادیــو و تلویزیــون ،وبســایتهای اینرتنتــی و تبلیغاتــی ،گردشــگری ،بازیهــای رایانـهای
و اســباببازی از جملــه عرصههــای کســب ســود کالن میباشــند کــه در پدیــدهی صنعــت فرهنگــی از آنهــا اســتفاده میشــود.

راه و روشهای دفاع از محیطزیست

[بایــد دانســت علمــی وجــود نــدارد کــه ایدئولوژیــک نباشــد .مــورد مهــم ایــن اســت کــه تشــخیص دهیــم دانــش و
علمــی مطابــق ایدئولــوژی کــدام جامعــه و طبقــه اســت و بــر حســب آن موقعیتــش را تعییــن کنیــم .اگــر اکولــوژی بــه
منزلــه یکــی از تازهتریــن علــوم ،جایگاهــش را در ایــن چارچــوب تعییــن منایــد ،میتوانــد محــدود بــه محیطزیســت
نگــردد و بــه نیــروی چارهیابــی ایــدهآل طبیعــت اجتامعــی نیــز مبــدل شــود( ].جامعهشناســی آزادی ،عبداللــه اوجــاالن)
یافــن راه و روش صحیــح جهــت حــل هــر معضلــی نیــاز بــه تعریــف درســت آن معضــل دارد .تــا زمانیکــه مســئله درســت آنالیــز و
آسیبشناســی نشــود ،در پیشــگیری هــر گونــه مســیری جهــت حــل آن مــا را بــه ایســتگاههای خــارج از مقصدمــان خواهد کشــاند.
اوالً ،عوامــل معضــل زیسـتمحیطی مــرد م نبــوده؛ دومــا ناشــی از کنــش و واکنشهــای طبیعی هم نیســت .پژوهشهــای علمی به
میـزان کافــی در ایــن مــورد اطالعــات و داد ه ارائــه میدهنــد .نظــام مدرنیتـهی رسمایهداری عامل اساســی از همپاشــید ه شــدن نظم
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اســتعامرگران تنهــا بیگانــگان نیســتند ،بلکــه عمدتـاً رشکای آننــد .بایــد به خوبــی درک منــود که جامع ه شــهری در مــرز و محدودهی
«جامع هکُشــی» ب ـهرس میبــرد .نبایــد در جســتجوی دلیــل دیگــری ب ـرای فروپاشــی جهــان و جامعــه باشــیم؛ تنهــا مــوارد نش ـأت
گرفتــه از شــهر از هماکنــون ایــن نقــش را فراتــر از حــد [تصــور] ایفــا میکننــد( .جامعهشناســی آزادی ،عبداللــه اوجــاالن)
انفجــار صنعتیگرایــی [اندوسرتیالیســم] جامعــهی بریتانیــا همــگام و همزمــان بــود بــا انفجــار جمعیتــی ایــن کشــور؛
بهعنــوان مثــال جمعیــت شــهر لنــدن در ســال  ۱۸۰۰فقــط  ۸میلیــون نفــر میباشــد امــا  ۳۰ســال بعــد یعنــی در ســال
 ۱۸۳۰بــه صورتــی انفجــاری بــه  ۱۸میلیــون نفــر افزایــش مییابــد .در آن زمــان دولــت بریتانیــا بــا اســتفاده از دانــش
جمعیتشناســی برحســب نیــازش بــه نیــروی انســانی ســن ازدواج را پاییــن و میــزان مرگومیرهــا را بــاال میکشــد.
میــزان بــاروری ،مرگومیــر ،مهاجــرت و مهاجرتهــای غیرقانونــی را بهطــور کلــی مطابــق نظــام صنعتــی تنظیــم و
ســاماندهی میکنــد .نوعــی مهندســی اجتامعــی صــورت میگــردد کــه هدفمنــد بــه تنظیــم و ســاماندهی جامعــه
مطابــق نظــم نویــن جامعــهی صنعتــی و مرصفگــرا اســت .ایــن رونــد در مــورد متامــی دولت-ملتهــا صــدق میکنــد.
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میمنــود بــا دیــدگاه پوزیتیویســتیِ مطلــق بــه جــای جهانبینــی معادشناســی محــو ِر قدیمــی ،ســلطهی خویــش را برق ـرار منایــد.
بــه واســطهی ایــن ســاختار شــهرها ،جامعــه حقیقت ـاً دچــار رسطــان اجتامعــی شــد .حتــی ارســطو نیــز شــهری دهه ـزار نفــری
را تصــور نکــرده بــود .شــهری صده ـزار نفــری ،یکمیلیــون نفــری ،پنجمیلیــون نفــری ،دهمیلیــون نفــری ،پانزدهمیلیــو ن نفــری،
بیســتمیلیو ن نفــری و هدفمنــد در راســتای بیســتوپنچ میلیــون نفــری! ایــن بهغیــر از یــک رشــد رسطانــی واقعــی چــه
میتوانــد باشــد؟ تنهــا بــرای تغذیــهی چنیــن شــهری ،میتــوان یــک کشــور متوســط را همــراه بــا محیطزیســتش در مــدت
زمانــی کوتــاه نابــود ســاخت .ایــن رشــد حــاوی هیــچ منطقــی نیســت .آشــکار اســت کــه جــز تخریــب طبیعــت جامعــه و شــهر ،و
همـراه بــا آن تخریــب طبیعــت اول پیامــد دیگــری نخواهــد داشــت .هیــچ کشــور و محیطزیســتی ،همـراه بــا خلقــش منیتوانــد
ایــن رشــد و حجــم را بــه مدتــی طوالنــی تحمــل منایــد .دلیــل اصلــی تخریــب محیطزیســت همیــن رشــد رسطانــی اســت .نیــروی
اســتعامرگر جدیــد ،شــهر اســت .انحصارهــای تجــاری ،مالــی و صنعتــی گلوبــال ،در شــهرها هســتند؛ پایــگاه « مرکــز خرید»هــای
آنهاســت .امپریالیســم قــرن بیســتویکم و اســتعامگریِ آن ،دیگــر خــارج از کشــورها نیســت؛ بلکــه در درون آنهاســت.
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اکولوژیکــی اســت .ســوماً ،معضــل زیسـتمحیطی دارای ماهیتــی سیاســی-اجتامعی ،اقتصــادی و فرهنگــی میباشــد .اگر سیاســت و
نهادهــای سیاســی مســائل زیسـتمحیطی را در اولویــت کاری خــود قـرار منیدهنــد و بــه یکــی از معیارهــای اساســی سیاســت مبدل
منیســازند ،در ایــن صــورت دانــش سیاســی یــک دانــش قدرتطلــب و ســودطلب اســت نه دانــش حل معضــات اجتامعی و انســانی!
اگــر دموکراســی ،مســئل ه هویتهــای جنســیتی و بحرانهــای زیسـتمحیطی را از کــه مشــکالت جهانشــمول قــرن مــا هســتند پــس
سیاســت بــه عنــوان «دانــش حــل مشــکالت» ناگزیــر اســت حــل ایــن مســائل را در مرکــز کاری خــود قـرار دهــد .وظایــف و محوریــت
سیاســت در قــرن بیسـتویکم ناگزیــر اســت بــر ســه پایـهای اساســی متکــی باشــد :دموکراســی ،مســئله جنســیتی و زیسـتمحیطی.
هرگونــه فعالیــت بــه هــدف حفــظ و دفــاع از محیطزیســت اگــر مبــارزه بــا نظــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری و دولت-ملــت کــه
عامــل اساســی ایــن معضــل میباشــند را در برنامــه کاری خــود ق ـرار ندهــد ،هرچنــد کوشــا ،صــادق و رشافتمندان ـ ه هــم باشــد
منیتوانــد از تخریــب کــره زمیــن پیشــگیری کنــد .ایــن مســئلهی روششــناختی (  )Methodologجنبشهــای ســبز و دفــاع از
محیطزیســت آنچنــان عمیــق اســت کــه گاه بــه نظــام فرصــت مرشوعیتبخشــی و بازتولیــد میدهــد .بــا اتــکا بــر قوانیــن
بیناملللــی و قوانیــن اساســی دولت-ملــت کــه منشــاء بح ـران محیطزیســت میباشــند منیتــوان از محیــط زیســت دفــاع کــرد.
زیـرا نهادهــای مذکــور خــود عامــل معضــل میباشــند .از لحــاظ داخلــی ،بنیانهــای فلســفی نهفتــه در قانــون متــدن دولتــی متکــی
بــر جامع ـهی دولتــی و طبقاتــی اســت و از لحــاظ بیرونــی رسشــتاً طبیعتســتیز و دشــمن منابــع طبیعــی کــره زمیــن میباشــند.
طبیعت ـاً تصویــب هــر قانونــی در نظــام رسمای ـهداری و دولت-ملــت بــر اساســی منافــع دولتــی اســت نــه مطالبــات اجتامعــی و
مردمــی؛ سیاســتی کــه اســتوار بــر پایههــای دموکراســی غیردولتــی نباشــد منیتوانــد اکولوژیکــی و مدافــع محیــط زیســت باشــد و
اگــر حساســیتی در حفــظ محیطزیســت نداشــته باشــد منیتوانــد احرتامــی بـرای حقــوق زنــان قائــل باشــد .نابرابــری ،بیدادگــری و
جنایاتــی کــه ناشــی از ایدئولــوژی پدرســاالری بــر جنــس مونــث در کلیــه جهــان اعــال میگــردد ،در عیــن حــال عامــل اساســی
بح ـران محیطزیســت نیــز محســوب میگــردد .پرســان زن و محیطزیســت دو مشــکل ریش ـهای هســتند کــه دارای یــک منشــا
مشــرک بــوده و تــا زمانــی کــه بــا ذهنیــت ،فرهنــگ و نهادهــای سیاســی کــه منــاد پدرســاالری هســتند بهصورتــی همزمــان و
ت بخشــی بــه خــود ادامـ ه خواهــد داد .آلودگــی محیط زیســت
مـرادف مبــارزهای فراگیــر انجــام نشــود نظــام همچنــان بــر مرشوعیـ 
جهــان مــا ناشــی از آلودگــی ذهنیتــی ،فرهنگــی و سیاســی مدرنیتـهی رسمایـهداری و ارگا ن سیاســی آن یعنــی دولت-ملــت اســت و
تــا زمانیکــه آلودگــی ساختاری-سیاســی ریش ـهکن نگــردد ،غبــار آلــودهی هــوا از فضــای آســان جهــان مــا زدوده نخواهــد شــد.
از ایــن منظــر جنبــش بومشناســی همچــون جنبش فمینیســم در دوراهی انقالبی بودن یا رفرمیســت بــودن قرار دارد .به دیگر ســخن
درون نظــام یــا ضــدنظام بودن! جنبش رفرمیســم رسشــتاً منیتواند تغییــری در وضعیت کنونی برشیت انجام دهد .درســت برعکس به
نظــام مرشوعیــت میبخشــد .بــه همین جهــت از نظر مالی بســیاری از جنبشهای بومشناســی از ســوی دولتهای ابرقــدرت حامیت
میشــوند زیرا اینگونه فعالیت بهجای نظام مدرنیتهی رسمایهداری و دولت-ملت جامعهی انســانی را مقرص اصلی قلمداد می کنند.
تفســیر مدرنیتــهی دموکراتیــک از دانــش بومشناســی انقالبــی اســت .مشــکل بومشناســی بــا نظــام مدرنیتــهی رسمایــهداری
ریشــهای بــوده و مــرادف بــا دانــش ژنئولــوژی (زنشناســی) در یــک کلیــت منســجم جویــای راه و روشهــای برونرفــت
از معضــل کنونــی هســتند .اگــر صحیــح تــر بخواهیــم تعریــف کنیــم هــر دو اجــزای یــک کلیــت هســتند و متکــی بــر
پایههــای انقــاب دموکراتیــک و اکولوژیکــی میباشــند و بــه میزانــی کــه واقــع گرایانــه میباشــد بــه هــان میــزان هــم از
واقعیــت کیفــی آزادی اســت .ایــن انقــاب فروپاشــی نوعــی از متــدن و تاســیس نــوع دیگــر آن را مــورد هــدف ق ـرار منیدهــد.

ورود نظام دولت-ملت به ایران و مسائل محیطزیست

بــا اتــکا بــر نگــرش ،خوانــش و تفســیری کــه از نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری ارائــه دادیــم ،در ایــن صــورت ایـران را جزئــی مجـزا
از نظــام جهانــی منیبینیــم .بلکــه بخشــی از امپراتــوری جهانــی اســت کــه میــل دارد خــود را متفــاوت نشــان دهــد .در اینجــا ،میــان
متفــاوت بــودن و میــل بــه متفــاوت بــودن نیــز ،تفــاوت وجــود دارد .ایــن میــل بــه متفــاوت نشــان دادن علــت بقــای هــر نظــام
فرســودهای اســت .هرچنــد در گفتــار مقامــات دولتــی ایـران خــود را ضــد امپریالیســم و ضــد نظــام رسمایـهداری تعریف میکننــد ،اما
کالســکهای کــه آنهــا ســوار بــر آن هســتند ،اسـبهایش در اصطبــل آنچــه آنهــا دشــمن مینامنــدش پــرورش یافتــه اســت .منظــور
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ریشـههای معضــل محيــط زیســتی در ایـران بــه ورود و نهادینــهشــدن دولت-ملت و نظــام رسمایهداری بــه این کشــور بازمیگردد.
میتــوان برچینــش دودمــان قاجاریــه طــی کودتــای ســوم اســفند  )۱۹۲۵( ۱۲۹۹و بــه قــدرت رســیدن رضــا شــاه پهلــوی را رس آغــاز
رســمی روال پیوســن ای ـران بــه نظــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری و هژمونــی جهانــی برشــمرد .هرچنــد جنبــش مرشوطــه از ســال
 )۱۹۱۱-۱۹۰۵( ۱۲۹۰-۱۲۸۴گرایشــی بــه هــدف تاســیس دولت-ملــت مــدرن باشــد نیــز ،امــا ایــن گرایــش بــا کودتــای  ۱۲۹۹توســط
رضاشــاه پهلــوی بــه نتیجـهی نهایــی میرســد .جمهــوری ترکیــه نیــز بــه عنــوان بـرادر دوقلــوی دولت-ملــت ایرانــی در تاريــخ ۱۹۲۳
یعنــی بــا تفــاوت زمانــی دو ســال رس از الک امپراتــوری عثامنــی درآورد .زایــش ایــن دو دولــت مــدرن بــه معنــای ورود دولت-ملــت
و نظــام رسمایـهداری بــه خاورمیانــه بــود .ایــن یــک تغییــر حکومتــی و یــا دســت بــه دستشــدن قــدرت سیاســی در ایــن کشــورها
نبــود .نظــام حکمرانــی ســنتی از طــرف بریتانیــا بــا حامیــت از جنبشهــای مرشوطهخــواه داخلــی و افزایــش فشــارهای خارجــی بر
نظــام ســنتی امپراتــوری ســاقط شــدند و در مقابــل بــه صورتــی وارداتــی نظــام دولت-ملت تأســیس گردیــد .این تحــول در ایـران به
مفهــوم فروپاشــی نظــام  ۲۵۰۰ســالهی امپراتــوری ســنتی و زایــش دولت-ملــت مدرنیســتی ایرانی بــود .دولت-ملت رضاشــا ه پهلوی
از نظــر کیفــی میلیتاریســت ،ملیگـرا ،الئیــک و متکــی بــر پایههــای مدرنیســتی غربــی متولــد شــود .روشــنفکران وجنبشهــای
چــپ ایرانــی ایــن رونــد مدرنیزاســیون وغربـ ی شــدن را «غربزدگــی» عنــوان کردنــد .شــخصیتهایی همچــون جــال آلاحمــد و
داریــوش شــایگان غربگرایــی وغربزدگــی را هرچنــد نامتــام امــا بجــا در فضــای دانشــجویی و روشــنفکری ایـران مطــرح منودنــد.
فرایند مدرنیسم ،صنعتیشدن ،متركز قدرت سیاسی و از میان رفنت نظام غیرمرکزی ایالتی ،انفجار جمعیتی غیرطبیعی و مبدل شدن
ایران از جامعهی روستانشــین به جامعهای شهرنشــین وتأســيس کالنشــهرها مرتادف و همزمان با نظام سیاســی و اجتامعی جدید
صــورت گرفــت .اگر بخواهیم ریشـههای معضل محیطزیســتی را موشــکافی مناییــم در این صورت صنعتیشــدن و انفجار جمعیتی
ایران دو عنرص اساسی در این مورد میباشند که از سا ل  ۱۳۰۰این روند آغاز و تاکنون ادامهدارد و هنوز هم متوقف نگشت ه اشت.
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از نظــر ســاختار و محتــوا برنامــ ه محیطزیســت ملــل متحــد ( )United Nations Environment Programmeدارای چــه
کارکــرد و ماهیتــی باشــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت ایــران نیــز مــدل کوچکتــر آن محســوب میشــود؛ کــه در
متــام دولت-ملتهــای جهــان وزارتخانــه ویــا ســازمانهای دولتــی مشــابهی وجــود دارنــد .اگــر برنامــهی محیطزیســت
ملــل متحــد را فــرم ماکســیمم در نظــر بگیریــم ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت ایــران فــرم مینیمــم آن در داخــل مــرز
جغرافیایــی وسیاســی ایــران اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه ســازمان ملــل و نهادهــای وابســته بــه آن پیــرو سیاســتهای
نولیربالیســتی امــا دولت-ملــت ایــران رویکــردی محافظهکارتــر دارد .مطابــق پارادایــم دولتــی هــدف از ایجــاد ســازمانهای
محیطزیســتی برخــاف درک عامــه ،حــل مشــكالت محيطزیســتی نیســت؛ هــدف انحصــار و پیشــگیری از ایجــاد خــاء
در متامیتمنــدی نظــام اســت .بــر ایــن مبنــا نهــاد ،ســازمان و متامــی ســاختارها و زیرمجموعههــای دولتــی خــود بخشــی از
علــت بح ـرانموجودانــد .در ایــن صــورت منیتــوان انتظــار برونرفــت وحــل بحرانــی را کــه خــود بهوجــود آوردهانــد ،داشــت.
بعــد از فروپاشــی امپراتــوری عثامنــی و قاجاریــه ،در خاورمیانــه از هر طــرف دولت-ملتهای جدیدی قارچآســا در هر گوشـهوکنار
منطقــه تاســیس شــدند .دولــت –ملــت ترکیــه در  ،۱۹۲۳ســوریه  ،۱۹۲۴ع ـراق در  ۱۹۲۵و دولت-ملــت ای ـران نیــز درســال ۱۹۲۵
بهعنــوان مثــرهی تجزیـهی نظــام امپراتــوری و مداخــات نظــام جهانــی تاســیس شــدند .متامــی دولت-ملتهــای تازه تاســیس شــده
از ســوی نظــام جهانــی بــه منایندگــی بریتانیــا پایهریــزی شــدند و تاکنــون هــم بــر هــان أصــول اولیــه در قیــد حیــات میباشــند.
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مــا از مفهــوم تفــاوت و تفاوتمنــدی پدیدههــای ظاهــری نیســتند .تفــاوت یــک مفهــوم ذاتــی اســت کــه در ظاهــر انعــکاس
مییابــد .اگــر تفاوتــی در ذات پدیدههــا وجــود نداشــته باشــد تفاوتهــای ظاهــری منیتواننــد در ماهیــت و محتــوای آنهــا
س در کــره زمیــن وجــود دارد کــه گونـهای ســفید رنــگ ،گونـهای قهــوهای
تفاوتــی ایجــاد مناینــد .بهعنــوان مثــال هشــت نــوع خــر 
رنــگ و برخــی هــم خاکســری و مطابــق بــا رشایــط جغرافیایــی،اقلیمــی و آب و هوایــی هــر کــدام بــا دیگــری تفاوتهایــی دارنــد.
امــا از خانــوادهی سگســانان و نهایتــا خــرس هســتند! بــه همیــن دلیــل دولت-ملــت ایـران در میــان کل شــعب جهــان یکــی از
شــعب نظــام جهانــی اســت و ماهیتـاً منیتوانــد مخالــف بــا ذات خــود باشــد .بــه ایــن جهــت آنچــه در صفحــات فــوق در مــورد
نظــام جهانــی و کل دولت-ملتهــا بیــان شــد ،در مــورد دولت-ملــت ای ـران نیــز صــدق میکنــد و لزومــی بــه تک ـرار نیســت.
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طبــق گزارشــات رسشــاری ،کل جمعیــت ایـران در ســال .۱۹۲۶( ۱۳۰۰م)  9میلیــون نفــر اعــام شــد کــه بــه صورتــی غیرطبیعــی در
ســال )۱۹۴۶( ۱۳۲۰یعنــی طــی بیســت ســال ایــن جمعیــت بــه  ۱۲میلیــون و ۸۳۰هزار نفــر میرســد .در آن زمان از میــان این جمعیت
 ۲۹/۴درصــد را شهرنشــینان و ۷۰/۶درصــد را هــم روستانشــینان تشــکیل میدادنــد .بدیــن معنــی تــا آن زمــان جامعــه ایـران جامعـهای
روستانشــین بــود و درصــد کمــی در شــهرها ســکونت داشــتند؛ درچنیــن رشایطــی منیتــوان از معضــل محيــط زیســتی بحــث منــود.
رونــد افزایــش جمعیــت همزمــان بــا صنعتــیشــدن رفتــه رفتــه ترسيــع مــی یابــد و در ســال  ۱۳۳۰ایــن رقــم بــه  ۱۶میلیــون
و ۲۳۰هــزار نفــر میرســد ودو دهــ ه بعــد ،یعنــی  ۱۳۵۰ایــن رقــم بــه  ۳۰میلیــون نفــر افزایــش پیــدا میکنــد .یعنــی افزایــش
جمعیتــی در ایــران طــی ســه دهــه بــه دو برابــر رســید وایــن انفجــار جمعیتــی در عیــن حــال موجــب تراکــم جمعیــت
در شــهرها و ایجــاد کالن شــهر در ایــران شــد .انفجــار جمعیتــی یکــی از اساســیترین عوامــل تخریــب محیطزیســت در
جهــان محســوب میشــود .طبيعتــا اینچنیــن افزایــش جمعیتــی در مدتــی بســیار کوتــاه و بــه شــکلی غیرطبیعــی براســاس
سیاســتهای دولتــی و بهدلیــل نیــاز دولــت بــه نیــروی انســانی در صنایعســازی ،کارخانجــات و ارتــش و  ...صــورت
میگیــرد .زیــرا ایــن افزایــش بــه هــدف رشــد جمعیــت شــهری و کاهــش رشــد جمعیــت روستانشــین صــورت میگیــرد!
نظــام دولت-ملــت مغایــر بــا بافــت اجتامعــی ،فرهنگــی و تاریخــی خاورمیانــه و ای ـران اســت و بــه صورتــی وارداتــی وارد ای ـران
وخاورمیانــه شــد .نظــام رسمایــهداری در آن زمــان تــاش میکــرد ســدی سیاســی و نظامــی بــر روی نظــام کمونیســتی روســیه
ایجــاد کنــد تــا نتوانــد بــه خاورمیانــه نفــوذ پیــدا کنــد و بــه همیــن دلیــل از جنبشهــای مرشوطهخــواه حامیــت میمنــود
وســعی داشــت دولت-ملتهــای وابســته بــه نظــام جهانــی تأســيس کنــد تــا از ایــن طريــق بتوانــد از مصالحــش در هندوســتان،
آفریقــا ،مدیرتانــه و خاورمیانــه دفــاع کنــد .بــه همیــن جهــت در ترکیــه از جنبــش تُرکهــای جــوان و در ایــران نیــز از جنبــش
ناسیونالیســتی رضاشــاه حامیــت کــرد .حتــى ایــن رونــد رصفــا حامیــت غــرب (انگلســتان) نبــود بلکــه مســتقيام دخالــت غــرب
در ســقوط قاجاریــان و تأســيس دولت-ملــت پهلویهــا ،مرحلــه انتقــال قــدرت و مراحــل پــس از آن بــود .رونــد بحــران
محیطزیســت در ایــران از ایــن تاریــخ آغــاز ،بنیانگــذاری و احــداث شــد و تاکنــون نیــز بــدون هیــچ انحرافــی ادامــه دارد.
آنچــه ســلطنتطلبهای پهلــوی و فقیهســاالر بهعنــوان افتخــار و دســتاوردهای تاریخی در کارنامهی ساســی خود میشــارند ،اساســا
ت اجتامعــی ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی ایـران و پیوســن آن به نظــام و هژمونــی جهانی اســت .فرایند
رونــد پرسفــت و تخریــب بافـ 
صنعتیشــدن ،نفتیشــدن و حتــی امتــی شــدن برخــاف انتظــار ،فراینــد فقر ،بیــکاری ،بیــاری ،ازخودبیگانگی ،وابســتگی بــه بیگانگان
و معضــات زیسـتمحیطی در ایـران میباشــد کــه تاریــخ رســمی آن را افتخــار ،توســعه ،پیرشفــت و اســتقالل ملــی تلقــی میمناینــد.
طبــق گـزارش فعالیــن و کارشناســان محیطزیســت کارنامـهی تاریــخ معارص ایـران از نظر زیسـتمحیطی عبــارت اســت از بیابا نزایی،
جنگلزدایــی ،بارانهــای اســیدی ،بح ـران آب ،خشــک شــدن دریاچههــا و تاالبهــا ،آلودگــی هــوا و خــاک و  ...کــه بــدون شــک
نتیجـهی صنعتــیشــدن ،دیــدگاه غیرکارشناســی و غیرعلمــی نظــام دولت-ملت اســت؛ قانــون ســود کالن و اولویتهــای امنیتی حفظ
نظــام بــر اولویتهــای اجتامعــی و زیسـتمحیطی ارجحیتــی ذاتــی دارد .همچنــان کــه طــی نوشــتار نشــان دادیــم انســانی جلــوه
دادن ایــن تخریبــات دروغگویــی و عوامفریبــی محــض نظــام دولت-ملــت اســت و ربطــی بــه واقعیــت تاریخــی و اجتامعــی نــدارد.

طبیعت کردستان ،مشمول قانون غارتگری وتجاوزگری است

در روزهــای اخیــر یــک رسبــاز تُــرک بــه یــک دخــر کُــرد تجــاوز جنســی کــرد و در نتیجــه ایــن دخــر جــوان دســت بــه خودکشــی
زد و رسبــاز تجاوزگــر نیــز از جانــب مقامــات قضایــی ترکیــه آزاد شــد .دولــت و قانــون از رسبــاز تــرک تجاوزگــر حامیــت کــرد ،دادگاه
عمــل تجاوزگــری او را محــق و بجــا دانســت .امــا دخــر جــوان و خانــوادهی او چــون مســتعمرهای بودنــد فریادشــان بــه جایی نرســید!
وضعیــت ایــن دخــر کُــرد در واقــع بازگوکننــدهی وضعیــت اجتامعــی ملــت کــرد و نظامی اســت کــه بــا آن رسوکار دارنــد .در حقیقت
کردســتان بــا ایــن «قانــون تجاوزگــری» اداره میشــود .انســان ،زن و مــرد ،پیــر و جــوان ،خــاک و آب ،جنگلهــا ،منابــع طبیعــی ،جاندار
و بیجــان و متامــی مخلوقــات ایــن رسزمیــن زیــر ســلطهی «نظــام تجاوزگــر» قـرار دارنــد .زیـرا ایــن ذات قانون اشــغالگری و اســتعامر
اســت .کســی جــز آن دخــر جــوان منیتوانــد عمــق توحــش تجاوزگــری را دریابــد؟ بـرای همیــن از نظــر یــک کُــرد ،تفاوتــی چندانــی
در بیــن جنــگ نظامــی بــا تجاوزگــری و جنــگ اکولوژیکــی جهــت «دفــاع از محیــط زیســتی»اش وجــود نــدارد .هــر دو به یــک میزان
مقــدس و رشافتمندانــه هســتند .کســی همچــون یــک زارع و روســتایی کــرد منیتوانــد نابــودی جنگلها و مــرگ آهوهــای رسزمیناش
ALTIRNATIV PJAK

32

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

ALTIRNATIV PJAK

ایـران  ٪۷از معــادن کل جهــان را داراســت کــه اکــر ایــن منابــع در مناطــق کردســتان واقــع هســتند و اگــر فقــط پنــج درصــد درآمد
ســاالنهی ایــن معــادن یــا بودجـهی نظامــی ســاالن ه کــه در عـراق ،ســوريه ،افغانســتان ،فلســطني ،یمــن و در کشــورهایی کــه ســپاه
پاســداران در آنهــا حضــور نظامــی دارد بـرای حریــق ،مســائل زیسـتمحیطی اختصــاص گــردد ،حداقــل ایـران حــال در چنیــن
وضعیــت زیس ـتمحیطی منیبــود؛ بــا اختصــاص دادن مقــدار بســیار کمــی از بودج ـهی ســاالنه بــه مســائل زیس ـتمحیطی و
قایــق آتشســوزی در هــر ســوی کشــور در ارسع وقــت مهــار و کنــرل میگشــت .امــا رسمایهگذاریهــای کالن در عرصههــای
نظامــی و امنیتــی کــه هــدف از آن حفــظ مصالــح نظــام اســتعامرگر میباشــد و نــه رفــاه اجتامعــی ،اجــازه بــه خدمــات اجتامعــی،
اقتصــادی و زیس ـتمحیطی منیدهــد .در صورتــی کــه جامع ـهی کــرد مالــک اصلــی منابــع طبیعــی کردســتان اســت و حــق
دارد از ایــن منابــع بهــره بگیــرد ،امــا از فقــر ،بیــکاری ،مســائل اقتصــادی و تخریــب محیــط زیســت رنــج میبــرد .یعنــی دلیــل
فقــر ،بیــکاری و معضــات زیس ـتمحیطی وضعیــت اســتعامر اســت .آتشســوزیهای هــر ســالهی جنگلهــای زاگــرس نیــز
برعکــس آنچــه نظــام تبليــغ میکنــد ناشــی از سياس ـتهای اســتعامرگری ،اســتثامر و انحصــار نظــام میباشــد .در صورتــی کــه
در رسارس ایـران فقــط  ۱۰فرونــد هلیکوپــر جهــت مهــار حریــق وجــود دارد ،امــا هــر روز ســپاهپاســداران بــه صورتــی افتخارآمیــز
از طرحهــای جدیــد موشــکی ،تــوان مقابل ـ ه نظامــی علیــه آمریــکا و برنامههــای اس ـراتژیک نظامــی دم میزنــد .ب ـرای همیــن
نیروهــای مردمــی خــود ناگزیــر میشــوند داوطلبانــه و بــه بهــای جانشــان و بــا دســت خالــی و بــدون تجهیـزات الزم بــه مقابلــه با
آتشســوزی برونــد .در مریــوان ،هورامانــات ،پــاوه و بســیاری از مناطــق کردســتانی نیروهــای بســیج و مــزدور جنگلهــا را بــه آتش
میکشــند .برخــی از ســازمانهای مردمــی حفاظــت از محیطزیســت در چنــد بنــد دالیــل اصلــی در آتشســوزی و عــدم کنــرل
آتــش ســوزیهای زاگــرس را گـزارش کردهانــد کــه ایــن دالیــل همگــی بــه سیاسـتهای غارتگــری و اســتعامرگری اشــاره میکننــد:
)1عدم سیاستهای حفظ محیطزیستی
)2عدم اختصاص بودجه کافی در مسائل زیستمحیطی
)3کمبود نیروی انسانی در سازمان و نهادهای مربوطه
)4صعبالعبور بودن و لزوم استفاده از هلیکوپرتهای کنرتل حریق
)5کمبود امکانات سختافزاری مناسب
)6فقدان ا ٓموزش و عدم ا ٓشنایی با رضورتهای محیطزیستی
عوامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه ،استعامر است
دریاچ ـ ه ارومیــه از اواســط دهــه  ۸۰آغــاز بــه خشــک شــدن کــرد و امــروزه در رشایــط خشــک شــدن کامــل ق ـرار دارد .طبــق
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را احســاس کنــد .درســت همچــون آن دخــر کــه جــز خــود او کســی منیتوانــد عمــل وحشــیانهی تجــاوز را احســاس کنــد! ورود
دانــش اکولوژیکــی بــه عرصـهی مبــارزات انقالبــی کردســتان ناشــی از ایــن احســاس عمیــق و همدلــی مردمانش با طبیعت اســت!
دخــر جــوان طــی وصیتنامـهای کــه از خــود بجــا گذاشــته خواســتار انتقــام از آن رسبــاز تجاوزگــر شــده اســت .اگــر محتــوای
آنتیکلونیالیســتی نهــان در انقــاب کردســتان هدفمنــد بــه پاسـخدهی بــه وصیتنامـهای ایــن دخــر جــوان و هـزاران دخــر و زن
کــرد باشــد؛ پــس دانــش اکولوژیکــی نیز پاســخی مشــابه در راســتای متوقــف کردن تجــاوز به طبیعت و جغرافیای کردســتان اســت.
از آنجــا کــه جغرافيــا و طبیعــت کردســتان بــه ماننــد ملــت کــرد تحــت نظــام هولنــاک اســتعامرگری اداره میشــود جــای تعجــب
نیســت کــه نظــام اســتعامرگری ایـران بــا رویکــردی غیراخالقــی و سیاســی بــا ارزشهــای مــادی و معنــوی یــک رسزمیــن اشــغالی
رفتــار کنــد .در کردســتان بالــغ بــر  ۳۰ســد وجــود دارد کــه اك ـرا بــه هــدف هدایــت کــردن منابــع آبــی کردســتان بــه مناطــق
غیرکردســتانی و تحريــم عـراق و جنــوب کردســتان از منابــع آب طبیعــی اســت .همچنیــن از طریــق ایــن ســدها منابــع طبیعــی
و آثــار باســتانی کردســتان تخریــب میگــردد .مبلغــان نظــام در رســانههای دولتــی ایــن موضــوع یعنــی ژینوســاید منابــع
طبیعــی را «اســتقالل در صنعــت مهــم سدســازی وحاکــم شــدن روحیــه خدمــت بــه مــردم و اســتفاده از رسمایــه ملــی ب ـرای
پیرشفــت کشــور» تلقــی میکننــد و در ایــن راســتا محمــود احمدینـژاد را علمــدار سدســازی در ایـران توصيــف میکننــد .ایــن
در صورتــی اســت کــه سدســازی هدفمنــد بــه نسلکشــی فرهنگــی ،غــارت منابــع طبیعــی یــک ملــت و رسزمیــن اســت .نظــام
دولتــی ژینوســاید منابــع طبیعــی را افتخــار ،توســعه ،پیرشفــت اســتقالل و خودکفایــی مینامــد .همچنین خشــکشــدن دریاچهی
ارومیــه یکــی از منونههــای بــارز رویکــرد ژینوســایدی دولــت نســبت بــه طبیعــت کردســتان بــوده و توجیهناشــدنی اســت.

33

تحقیقــات و گزارشــات برخــی از نهادهــای محیطزیســتی تصاویــر ماهــوارهای نشــان میدهــد کــه درســال  ۲۰۱۵دریاچــه
 ۸۸درصــد مســاحتاش را از دســت داده اســت .نظــام و نهادهــای تبلیغاتــی وابســته بــه نظــام دالیــل بســیاری را ب ـرای خشــک
شــدن دریاچ ـهی ارومیــه ذکــر میکننــد .امــا احــداث بزرگ ـراه بــر روی دریاچ ـهی ارومیــه ،اســتفاده و سوءاســتفاده از منابــع آب
حــوزهی آبریــز دریاچــه ،پروژههــای توســعهی اقتصــاد دولتــی و احــداث بیــش از  ۲۰۰ســد بــر روی رودخانههــای حــوزهی آبریــز
دریاچــه اورمیــه از عوامــل اساســی غیرمردمــی و دولتــی هســتند کــه منجــر بــه خشــک شــدن کامــل دریاچـهی ارومیــه شــده اســت.
از ســال  ۲۰۱۱بدینســو اعـراض بــه خشــک کــردن (نــه خشکشــدن) دریاچــه ارومیــه و واکنــش ضعیــف دولــت در قبــال این مشــکل
صــورت گرفــت .در ســال  ۲۰۱۱صدهــا نفــر از مــردم بومــی منطقــه بــه دلیــل اعـراض بــه وضعیــت تراژیــک دریاچـهی ارومیه توســط
نهادهــای امنیتــی دولــت بازداشــت شــدند .زیرا فعالین و بازداشتشــدگان اعتقاد داشــتند که پروژههای سدســازی و ساختوســازهای
اطـراف دریاچـهی ارومیــه باعــت کاهــش ورود آب بــه ایــن دریاچــه شــده و در نتیجــه ،رونــد خشــک شــدن آن را ترسیع منود ه اســت.
همچنیــن مدعــی بودنــد کــه کاهــش ســطح آب و افزایــش غلظــت منــک دریاچــه کــه ســومین دریاچـهی شــور جهان اســت بــه حیات
گیاهــی و جانــوری منطقــه نیــز صدمــه زده و در آینــده پیامدهای غیرقابــل جربانی از جمله توفانهــای منکی را در پی خواهد داشــت.
دولــت اســتعامرگر ایـران در واکنــش بــه اعـراض و مقابلـهی مدافعــان محیطزیســت بــا سیاسـتهای مخــرب محیــط زیســتی آنهــا
را بــه قومگرایــی ،تجریهطلبــی و اتهاماتــی همچــون مخــان امنیــت ملــی ،مفســدانفیاالرض ،همــکاری بــا برخــی احـزاب و دولتها
و جاسوســی از مراکــز نظامــی متهــم و رسکــوب میکنــد .کلیــه ایــن کنــش و واکنشهــای دوطرفــه میــان دولــت و مــردم در بــاب
مســائل زیسـتمحیطی گـزارش از ایــن واقعیــت دارد کــه معضالت زیسـتمحیطی مجزا از مســائل سیاســی ،عدالت اجتامعــی ،آزادی
بیــان ،حقــوق زنــان و دموکراســی نبــوده و در اســاس ،ریشـههای مشــرکی دارنــد .هیــچ کنــش و واکنــش انســانی منیتوانــد سیاســی
نباشــد .بــه همیــن دلیــل منشــا اصلــی بحـران محیطزیســت دولتــی اســت نــه مردمــی! همچنیــن فعالیتهــای محیطزیســت در
ایـران و کردســتان یــک جنبــش دموکراتیــک مردمــی علیــه نظــام دولت-ملــت اســت و محــدود بــه مرزهــای محیطزیســتی نیســت.
زیــرا جهــت دفــاع ،حفــظ و امنیــت محیطزیســت بایــد بــا ریشــههای نظــام متــدن دولتگــرا مبــارزه کــرد و تــا زمانیکــه در
نظــام ،تغییراتــی ریشـهای صــورت نگیــرد ،دموکراســی ،برابــری و آزادی در رژیــم سیاســی و قانــون اساســی تســلط نیابــد ،منیتــوان از
محیطزیســت هــم دفــاع منــود .در ســالهای اخیــر تعــدادی از فعالیــن محیطزیســت در کردســتان و ایـران بهدلیــل عــدم تجهیـزات
و امکانــات الزم جهــت اطفــای حریــق در مراتــع و جنگلهــا بــه شــهادت رســیدهاند کــه میتــوان از رشیــف باجــور و یارانــش
نــام بــرد کــه الزم اســت در اینجــا یــاد و خاطــرهی هم ـهی دوســتداران و شــهدای دفــاع از محیطزیســت را گرامــی بداریــم .عــاوه
برایــن تعــدادی از فعالیــن محیطزیســت بازداشــتی در زنــدان اویــن نیلوفــر بیانــی ،ســپیده کاشــانی ،هومــن جــوکار ،امیرحســین
خالقــی و طاهــر قدیریــان و دههــا نفــر دیگــر کــه بــه ایــن اتهامــات بازداشــت ،متهــم ،شــکنجه و زندانــی شــده و خواهنــد شــد
اساســا دولــت بــه ایــن جهــت کــه بــا ریش ـههای نظــام ،یعنــی فرهنــگ خشــونتطلبی و پدرســاالرانه اع ـراض کردهانــد سیاســتی
انتقامجویانــه و خصامنــه در پیــش میگیــرد .علیــه خشــونت دولتــی و فرهنــگ پدرســاالرانهای کــه بــر طبیعــت و جامعــه اعــال
میگــردد ،بایــد در چارچوبــی متامیتمنــد مبــارزه منــود .اگــر منشــأ مشــکل یکــی اســت ،بایســتی مبــارزه هــم متامیتمنــد ومشــرک
باشــد .زی ـرا بح ـران محیطزیســت نــه قومیــت میشناســد و نــه جغرافیــا و مــرزی مشــخص ،بلکــه درد مشــرک انســانیت اســت.

یا مبارزه در راه مدرنیتهی دمکراتیک یا جهانی آلوده

طبــق مطالعــات کیهانشناســی ،گیتاشناســی و زیستشناســی بیــش از  ۳،۸میلیــارد ســال پیــش کائنــات و بیــش از  ۴،۵۴میلیــارد
ســال قبــل نیــز زمیــن پیدایــش یافــت؛ و زندگــی بــر روی ســطح آن در طــول یــک میلیــارد ســال شــکل گرفــت .حیــات تکســلولیها
( )AMiPSبــه عنــوان اولیــن جانــداران کــرهی زمیــن در حــدود  ۳،۵میلیــارد آغــاز گردیــد .چندســلولیها تقریبــا یــک میلیــارد ســال
قبــل ،جانــداران بــدون اســکلت و فــارغ از نظامهــای دفــاع پوســتی  ۴۳۰میلیــون ســال قبــل بــه وجــود آمدنــد .تقریبــا حــدود ۶۵
میلیــون ســال پیــش خزنــدگان و پســتانداران  ۱،۸میلیــون ســال قبــل تکامــل پیــدا منودنــد؛ نــوع هموســاپینس (( Homo Sapiensبــه
عنــوان مثــره متــام ایــن مراحــل و بــا گــذار از  ۲۶مرحلـهی تکاملــی حالــت انســان اجتامعــی ابتدایــی بــه خــود گرفــت .مــدارک بــه
دســت آمــده از (  )DNAانســان نشــان میدهــد کــه انســان خردمنــد حــدود  ۲۰۰،۰۰۰ســال پیــش در آفریقــا زندگــی کــرده و حــدود
 ۵۰،۰۰۰ســال پیــش تغییراتــی ریشـهای در ایــن گونــه بــه وجــود آمــده و از آفریقــا بــه متــام نقــاط کــره زمیــن مهاجــرت کــرده اســت.
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همچنــان کــه بــه آن اشــاره منودیم منشــاء این مشــکالت ذهنیتی ،سیاســی اســت و راهحلهــای احتاملی نیز ناگزیــر باید ذهنیتی و
سیاســی باشــند .ملــت دموکراتیــک بــه عنــوان حالــت نظاممند شــدهی دموکراســی غیردولتی بــا اتکا بــر پارادایم اکولوژیکی ســعی
ت را دموکراتیــزه و بنیانهــای ذهنیــت خشــونتآمیز مردســاالرانه را در متامــی حوزههــای حیــات اجتامعــی برچینــد.
دارد سیاسـ 
همچنــان کــه در صفحــات قبل اشــاره کردیم ،مشــکل نــه در صنعت بلکه در شــیوهی اســتفاده از صنعت میباشــد .در این صورت
بــا ســطحی کــه انســان از فنــاوری کســب منــوده قــادر اســت هــم جهــان مــا را بــه یک بهشــت هم بــه یک جهنم متــام عیــار مبدل
ســازد [ .صنعتســازی کــه دســت بــه دســت اکولــوژی و زراعــت داده باشــد ،نهتنهــا بنیادیتریــن معضــات اقتصــادی را چارهیابــی
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از نظــر جامعهشناســی و بومشناســی مســئلهی محیطزیســت فقــط بــا تغییراتــی نظاممنــد و ریشــهای در نظــام جهانــی
میــر میباشــد .آلودگــی زیســتبوم از نتایــج مطلــق آلودگــی ذهنــی ،فرهنگــی ،اقتصادی-صنعتگرایــی ،ســاختارهای
اقتصــادی و سیاس ـتهای آلــوده اســت؛ آلودگــی نظاممنــد نظــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری و بحرانهــای مســتمر آن ریش ـهای
اســت .هرچنــد فعالیتهــای دفــاع از محیطزیســت در ایــران و کردســتان بــا ارزش و دارای ارزش دموکراتیــک و انســانی
اســت امــا محــدود بــه نهادهــای مدنــی بــوده و از فلســف ه و پارادایــم نظــری و فرهنگــی ریش ـهای برخــوردار منیباشــند .بــا
ذهنیــت نظــام منیتــوان علیــه نظــام بــه نتیجــ ه رســید .زیــرا ریشــههای بیدادگــری ،نبــود آزاد و دموکراســی اجتامعــی
و نظامهــای خشــونتطلب دولت-ملــت علــت اساســی تحمیــل همیــن فرهنــگ بــر طبیعــت اســت .ایدئولــوژی و فرهنــگ
پدرســاالرانه ریشــه اعــال ایــن فشــار و خشــونتهای دولت-ملــت بــر جامعــه و طبیعــت اســت .در درون مرزهــای سیاســت
و فرهنــگ آلــوده بــه ذهنیــت مردســاالری چگونــه میتــوان از طبیعــت دفــاع منــود؟ آیــا از ذهنیتــی کــه تجاوزگــری بــر زنــان
را پیشــه منــوده چگونــه میتــوان انتظــار داشــت کــه در حــوزهی محیطزیســت ،اخالقــی عمــل منایــد؟ تجــاوزی کــه بــه
طبیعــت میشــود تنهــا بُعــدی از تجــاوزات جنســی ،سیاســی ،فکــری و فرهنگــی اســت کــه بــر جامعــه اعــال میگــردد.
هــر چنــد دفــاع از رسســبزیهای کــرهی زمیــن ،پیشگیــری از آلودگــی محیطزیســت و دفــاع از حقــوق حیوانــات حتــی مطــرح
منــودن آن از محورهــا و وظایــف اساســی بومشناســی اســت امــا متاســفانه جنبشهــای حفاظــت از محیطزیســت به جــای مبارزه
بــا ریشـههای اصلــی معضـ ل محیطزیســتی ،بــا نتایــج آن بــه مبــارزه برمیخیزنــد .بــه دیگــر ســخن نه بــا ذهنیــت و ســاختارهای
مدرنیت ـهی رسمای ـهداری بلکــه بــا تخریباتــی کــه بــه بــار آورده اســت رسوکلــه میزننــد .بــا ایــن حــال ایــن جنبشهــا اگــر چــه
نظــام رسمایـهداری را بــه نقــد و چالــش کشــاندند ،امــا همزمــان بــه نظــام مرشوعیــت میبخشــند و در مقابــل ظهــور جنبشهــای
ک مانــع ایجــاد میکننــد .چنــان چهــرهای از نظــام مدرنیتـهی رسمایهداری میســازند که انــگار نظام حامی محیطزیســت
دموکراتیـ 
اســت .جنبشهــای اکولوژیکــی ،منیتواننــد درون نظامــی دولتــی باشــند ،بــر مبنــای ماهیتشــان ایــن جنبشهــا رادیــکال و انقالبی
ظهــور کردنــد و ســپس گرایشــی رفرمیســتی پیــدا کردنــد .منیتــوان هــم درون چارچــوب قانونــی دولت-ملتهــا ق ـرار داشــت
و در عیــن حــال اکولوژیــک هــم بــود .مدرنیت ـهی رسمای ـهداری هامننــد جنبشهــای فمینیســتی و آنارشیســتی در تــاش اســت
جنبشهــای اکولوژیکــی را هــم در نظــام مســتحیل کنــد و بدینصــورت از محــور بنیادیــن دموکراتیکشــان دور و بیمحتــوا ســازد.
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امــا مهمتــر از همــه ایــن اســت کــه طبیعــت چگونــه چهــرهی انســان بــه خــود گرفــت و تــا زمانــی کــه طبیعــت خــود را بــه
انســان تبدیــل منــود نیــاز بــه  ۲۶مرحل ـهی تکامــل داشــت .یعنــی از تــک ســلولیها تــا انســان متفکــر  ۲۶مرحل ـهی تکامــل
ســپری شــده اســت .انســان هفتصــد هـزار ســال قبــل ،از موجــودی ناتــوان و منــزوی بــه موجــودی اجتامعــی توامننــد و مجهــز
بــه نیــروی «اندیشــه» مبــدل شــد .پانصــد ه ـزار ســال قبــل موفــق شــد آتــش را بــه کنــرل خــود درآورد و تقريبــا  ۱۵-۲۰ه ـزار
ســال پیــش انقــاب یکجانشــینی و ۱۲ه ـزار ســال قبــل نیــز انقــاب کشــاورزی را معــاری کــرد ۵ .ه ـزار ســال پیــش انقــاب
شهرنشــینی را بــه ارمغــان آورد .انســان بـرای پیشــرد ارتبــاط بــا یکدیگــر بــه زبــان اشــارهای کفایــت ننمــود و ایــن بــار یکــی از
ریشـهایترین انقالبهــای تاریــخ برشیــت را رقــم زد ،یعنــی انقــاب زبــان ســمبلیک و تکلــم بــا کلــات و جمــات کــه امــروز
مــا آن را زبــان منادیــن میخوانیــم .آنچــه در دو کلمــه و بســیار بیتفــاوت «تخریــب محیطزیســت» عنــوان میشــود در
نتیج ـهی پیشــینهای اینچنیــن طوالنــی و غیرقابــل تصــوری پیدایــش و تکامــل یافتــه اســت .تخریــب محیطزیســت بــه مفهــوم
تخریــب ایــن پیشــینهی تاریخــی زیستشــناختی اســت؛ اساسـاً بحـران محیطزیســتی بحـران و چالــش اخالقی-وجدانــی متــدن
دولتگـرا میباشــد .امــا متاســفانه گناهــکاران ،مجرمــان و جــادان اصلــی از ایــن وضعیــت کوچکتریــن احســاس گناهــی ندارنــد!
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خواهــد کــرد بلکــه کلیــه عــوارض جانبــی دیگــر معضــات را نیــز بــه مطلوبیــت متحــول خواهد ســاخت .دشــوار نیســت دریابیــم اگر
تنهــا خریدوفــروش بیرویـهی اتومبیــل متوقــف شــود ،در حوزههــای بســیاری از نفــت خــام گرفته تــا راههای حمــل ونقــل ،از آلودگی
محیطزیســت گرفتــه تــا بیولوژی انســان ،نتایجــی با کیفیت انقالبــی بهوجود خواهند آمــد( ].جامعهشناســی آزادی ،عبداللــه اوجاالن)
از ایــن منظــر انســانیت در بیــن یــک دوگانگــی رسنوشتســاز ق ـرار دارد .یــا اینکــه در راه تحقــق مدرنیت ـهی دموکراتیــک مبــارزه
خواهــد کــرد و یــا اینکــه بــه حالــت محکومیــت در جهانــی آلــوده کــه نتیجـهی آن قیامــت اســت ،ادامـ ه خواهــد داد؟ زیـرا یافــن
راهحــل در درون نظــام جهانــی موجــود امکانپذیــر نیســت ،در ایــن صــورت جــز انقالبهــای ریش ـهای ذهنیتــی و فرهنگــی کــه
تــوان پاسـخگویی بــه متامــی حوزههــای حیــات بــری را داشــتهباشــند جســتارهای درون نظامــی بــه راه دیگــری ختــم نخواهــد شــد.
پارادایــم جامعــهی اکو-اندوســری (صنعــت ســازگار بــا محیطزیســت) کــه یکــی از وجــوه اساســی مدرنیتــهی دموکراتیــک
میباشــد دیدگاهــی بســیار متفــاوت نســبت بــه اقتصــاد ،صنعتســازی و فنــاوری دارد .بــر ایــن ایــان اســت تــا زمانیکــه
مناســبات ،هنجارهــا و تعــادالت بههمریخت ـهی بیــن انســان و انســان ،زن-مــرد ،سیاســت وجامعــه بــر اســاس دموکراســی و آزادی
غیردولتــی و مدرنیتــهی دموکراتیــک ترمیــم ،بازســازی و ســازماندهی نگــردد؛ قــدرت و دولــت بهعنــوان مراکــز خشــونتگرایی
محــدود نگردنــد ،هیــچ دفاعــی منیتــوان از طبیعــت ب ـ ه عمــل آورد .در اینجــا منظــور ایــن نیســت کــه فعالیتهــای حفاظــت
از محیطزیســتبجــا نباشــد بلکــه منظــور ایــن اســت کــه فعالیــن و جنبشهــای حفاظــت از محیطزیســت بایــد ریشــهایتر
عمــل کــرده و بجــای مشــغول شــدن بــه نتایــج بــه علــل معضــل بپردازنــد .همچنیــن معتقــد اســت کــه بایــد انقالبــی ریش ـهای
در نحــوهی اســتفاده از فنــاوری بهوجــود آیــد.فنــاوری بایــد اکولوژیکــی شــود .بــه ایــن هــدف از میــان برداشــن قانــون ســود
کالن ،ســاماندهی اقتصــاد اجتامعــی ،اســتفاد ه از فنــاوری دوســتی بــا طبیعــت ،مبــارزه بــا فرهنــگ مرصفگرایــی ،کاهــش
بودجههــای کالن نظامــی و افزایــش بودجههــای زیسـتمحیطی ،تنظیــم نظــام آموزشــی بــا اتــکا بــر دانــش اکولوژیکــی ،اســتفاده
از فنــاوری اکولوژیکــی در صنعــت ســاختوســاز ،بازآفرینــی مــواد دور ریختنــی ،مدلهــا ی ســازگار بــا مبانــی اخــاق اجتامعــی
و طبیعــت ،معــاری ســازگار بــا طبیعــت ،اســتفاده از انــرژی خورشــیدی جایگزیــن ســوختهای فســیلی ،مبــارزه بــا میــزان
تولیــد دیاکســیدکربن در جهــان ،اســتفاده از وســایل نقلیــه الکرتونیکــی و نتیجت ـاً ســازماندهی تکنولــوژی مناســب بــا طبیعــت!
ملــت دموکراتیــک کــه از نقطهنظــر آزادی ،دموکراســی و مســاوات بــه مســائل عــر مینگــرد ،ایــن تحــول عظیــم را «انقــاب
ذهنیتــی» میخوانــد .چــون ریش ـهی معضــات را ناشــی از فرهنــگ پدرســاالری میدانــد ،راهح ـ ل برونرفــت از بح ـران موجــود
را نیــز در تحــوالت پارادیگامتیـ ِ
ـک ذهنیتــی و فرهنگــی میبینــد .ماهیــت ایــن تحــول نیــز بــههیچوجــه نبایــد رصفــا دســت بــه
دســت شــدن قــدرت سیاســی انگاشــت .در واقــع انفــکاک رادیــکال از نظــام جهانــی موجــود و آفرینــش حیاتــی تــازه در جهــانِ ملــت
دموکراتیــک اســت .همچنیــن بازتــاب انقــاب ذهنیتــی مــورد بحــث در منطقــه ،بهصــورت رنســانس خاورمیانــه خواهــد بــود!
اگر قلبها منجمد ومغزها آشفتهاند ،به رسآغازترین نکتهی آغاز آفرینش بازگرد! بودا
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اجتماعــــی

نمود سیاست بیواقتدار

کولبــری

ص

بیواقتـــــدار
سرهلدان چیا

سیاستی مهندسیشده برای به اسارت کشیدن

خلــقها

دولــت و حاکمیــت کــه بــا دیــدگاه غصــب و قبضــه منــودن بــه جامعــه مینگــرد جهــت پیشــرد سیاسـتهای خــود از هــر
نــوع حرب ـهای اســتفاده میمنایــد .سیاســت بیواقتــدار نیــز یکــی از هــان سیاس ـتهایی اســت کــه در ایــن راســتا جــای
میگیــرد .هــدف از آن تحمیــل خواســتههای حاکمیــت از طریــق کنــرل منــودن نیازهــای بیولوژیــک بــر روی شــهروندان خــود
و یــا ســایر افـرادی میباشــد کــه طبــق تعاریــف حاکمیــت در دایــره غیرخودیهــا جــای گرفتهانــد .بدینصــورت در وضعیــت
بســیار ســاده ،سیاســت بیواقتــدار اعــال قدرتــی اســت کــه در آن بهجــای بکارگیــری اجبــار آشــکار از جــر پنهــان اســتفاده
میگــردد .لــذا الزم اســت اصطــاح ترکیبــی بیواقتــدار کــه از دو واژهی بیولــوژی و اقتــدار تشــکیل یافتــه ،ترشیــح شــوند.

بیولوژی و نیازهای بیولوژیک

هــر موجــود زنــدهای یــک ارگان زنــدهای اســت کــه دارای نیازهــای بیولوژیکــی بــوده و جهــت تأمیــن آ ن بــه تکاپــو و تــاش
میپــردازد .در اصــل اولیــن هــدف هــر جنبنــدهای حفاظــت از خــود میباشــد .انســان هــم بــه ماننــد هــر موجــودی زنــدهای
نیازهــای زیســتی دارد کــه امکانــات موجــود در پیرامــون خــود را جهــت تأمیــن آنهــا بــکار میگیــردَ " .مزلــو" روانشــناس
انســانگرا نیازهــای انســان را بــه شــش مرحلــه تقســیم میمنایــد .وی معتقــد اســت هــر انســانی بهصــورت طبیعــی
نیازهــای بیولوژیکــی دارد ،اگرچــه انســان بهصــورت ذاتــی بــد نیســت امــا در صــورت تأمیــن نگشــن ایــن نیازهــا رفتارهــای
رشوران ـهای از وی رسزده و منجــر بــه اختــاالت روانــی میگــردد .در مرحلــه اول نیازهــای جســانی همچــون آب ،غــذا،
خــواب و نیازهــای جنســی وجــود دارنــد .در صورتــیکــه ایــن نیازهــا تأمیــن گردنــد انســان قــدم بــه مرحلــه دوم و ســایر
مراحــل میگــذارد کــه نیازهــای امنیتــی ،اجتامعــی احرتامــی و خودشــکوفایی میباشــند .انســان جهــت تأمیــن ایــن نیازهــا
بــا عضویــت در گروههــای اجتامعــی ،ملــی و محلــی و یــا مذهبــی ســعی در پــر منــودن ایــن خــا دارد .در جوامــع متعــادل
کــه ایــن نیازهــا تأمیــن میگردنــد امــکان شــکوفایی شــخصیتهای خــاق کــه دارای اعتامدبهنفــس میباشــند ،وجــود دارد.

اقتدار و رابطهی آن با قدرت

اصطــاح اقتــدار یــک مفهــوم سیاسـ ی اســت کــه بهصــورت دوگانـ ه بــه کار گرفتــه میشــود .در برخــی مواقــع بهمثابــه جــر
و نیرویــی مقتدرانــه کــه بــا اعــال زور صــورت میگــردد و حاکــان جهــت تحکیــم پایــگاه خــود آن را بــکار میگیرنــد .امــا
از نظرگاهــی دیگــر اقتــدار بــه معنــای احاطــه و ســیطره داشــن در کار و یــا حرفـهای اســت کــه در ایــن وضعیــت دارای بــار
مثبــت میباشــد .ب ـرای منونــه بعضــی اف ـراد در یــک کار تبحــر دارنــد و بهگون ـهای طبیعــی در ایــن حرفــه اقتــدار خــود را
اعــال میمناینــد .بدینصــورت مــا بــا چنــد نــوع اقتــدار روبــرو هســتیم؛ اقتــدار مــروع کــه میتوانــد بهصــورت تبحــر
در کاری ایجــاد شــده باشــد و اقتــدار کاریزماتیــک یــا اقتــدار غیرمــروع کــه بــا زور اعــال میگــردد .انســان موجــودی
اجتامعــی هســت و بــر اســاس تعامــات بیــن گروهــی هســتی خــود را شــکل میدهــد .بــدان صــورت کــه منیتــوان
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نظــام ایـران بــا نظــام والیتفقیــه خــود را مناینــده خــدا بــر روی زمیــن فــرض منــوده و از ایــن طریــق اعــال اقتــدار میمنایــد.
بدینگونــه منافــع الیگارشــی دینــی کــه منافــع بخــش کوچکــی از طبقــه آخوندهــا را منایندگی میمنایند تحــت نام منافــع ملی بر
جامعــه اعــال میمنایــد و جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف از قوهی قهریــه اســتفاده میمنایــد .دولت جهت پیشــرد اهــداف خود
کــه مطیــع منــودن جامعــه اســت از سیاســت بیواقتــدار اســتفاده میمنایــد .رژیــم بــا قبضــه منودن کلیــه امکانــات مــادی روزمینی
و زیرزمینــی جامعــه و بــا تســخیر اقتصــاد کشــور از طــرف ســپاه این سیاســت را پیش میبــرد .در اصل سیاســت بیواقتــدار رابطه
تنگاتنگــی بــا بعد روانشناســی اجتامعــی دارد .باال بردن نیازهای مــادی مردم که با مبباران تبلیغاتی ســعی در ایجاد نیازهای کاذب
دارد در هــان زمــان کنــرل منــودن امکانــات موجود اقتصادی در دســت خود باعث گشــته تا جامعه را بهســوی خود ســوق دهد.
ایــن مصــداق هــان دیــدگاه مطلقگرایــی اســت کــه متامی راههای رســیدن بــه حقیقــت را تنهــا از دروازه خود تعریــف میمناید.
سیاسـتهای اقتصــادی ایـران چــه در زمــان حــال و گذشــته مرکزمحــور بودهانــد .بهگونـهای کــه جهــت پیشــرد سیاسـتهای
بیواقتــدار ابـزار مناســبی اســت .زمانــی کــه بــه سیاســت اقتصــاد تیــولداری ایـران در اعصــار گذشــته نگاه گذرایی داشــته باشــیم
بهــر ایــن موضــوع را بهــر درک خواهیــم منــود .پیــش و بعــد از اســام پادشــاهان حاکــم بــر ای ـران جهــت مطیــع نگهداشــن
عــال خــود بخشــی از قلمــرو خــود را در اختیــار آنهــا گذاشــتهاند و زمانــی کــه بدانهــا احتیاجــی نداشــته و یــا رسکشــی
منودهانــد ایــن قلمروهــا را از آنهــا بازپــس گرفتهانــد .چنیــن سیاســتی بانــی عــدم رشــد اقتصــادی و پویایــی اجتامعــی شــده
و از نظــر روانــی شــخصیتی وابســته و چاپلــوس پرورانــده اســت .شــخصیتی کــه جهــت تأمیــن نیازهــای اولیــه خــود کــه هــان
خوردوخــوراک باشــند هرگونــه حقارتــی را قبــول بنامیــد .زیـرا در چنیــن فضایــی امــکان انتخــاب گزینـهی دیگــری وجود نــدارد و
یــا پرهزینــه اســت .زندگــی بـرای زیســن مصــداق بــه قــول ســعدی ":چــو دســتی نتانــی گزیــدن ببــوس کــه بــا غالبــان چــاره
زرق اســت و لــوس" .اقتصــادی دولتمحــور و رانتــی کــه در ای ـران پیــروی گشــته و بــر مبنــای انحصــارت دولتــی رشــد یافتــه
اســت زمینــه رشــد اقتصــادی جامعــه را خشــک منــوده و بدیــن شــیوه متامــی کســانی کــه ســعی در گریــز از مرکــز را داشــتهاند
و یــا اینکــه خــارج از دایــرهی قــدرت قـرار گرفتهانــد بــه دالیــل متفاوتــی آنهــا را حــذف کردهانــد .حاکمیــت همــواره از طــرف
عــال خــود هزینــۀ رسانــۀ خدمــات اقتصــادی ازجملــه نســاجی و قالیبافــی و دیگــر صنایــع را در قبضــه خــود درآوردهانــد.
همچنیــن بیــش از آنکــه در زمینــهی تولیــد رسمایهگــذاری منایــد ،در زمینــهی تجــارت و قبضــه منــودن راههــای تجــاری قــدم
برداشــته اســت .جغرافیــای ایـران و خطرنــاک بــودن راههــای کاروانروی تجــاری همچنیــن هزین هبَــر بــودن ســاخت و نگهــداری
کاروانرساهــا باعــث گردیــده تــا راههــا و ســفرهای تجــاری در ایــن راههــا بیشــر در انحصــار دولــت باشــد .بدینوســیله تاجــر
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انســان بــودن را بــدون اجتــاع تعریــف منــود ،همچنیــن منیتــوان اجتامعــی را بــدون روابــط میــان اعضایــی تصــور منــود.
آدابورســوم و اخالقیــات اجتــاع کــه برآینــد تجــارب زندگــی اجتامعــی انســانها بــا یکدیگــر هســت بهمــرور زمــان تبدیــل
بــه قوانینــی گشــتهاند کــه فراتــر از فــرد میباشــند و افــراد جامعــه را ملــزم بــه تبعیــت از خــود میمناینــد .بدینصــورت
هــر اقتــداری نــه از بــاال بلکــه برآینــدی طبیعــی از زیســت اجتامعــی انســان اســت .مارســل مــوس یکــی از نویســندگان قــرن
بیســتم معتقــد اســت ":اقتــدار ،ضامــن روابــط انســانی و اعــال انسانهاســت" .انســانها بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد و ایــن
نیــاز اجتامعــی باعــث میگــردد کــه قــدرت اجتــاع را بپذیرنــد .لــذا اقتــدار و قــدرت روابطــی تنگاتنــگ بــا یکدیگــر دارنــد.
معضــل پیـشرو خلــط موضوعــی اســت کــه در ایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت .اقتدار مــروع کــه برگرفتــه از روح جمع اســت
و ســنگبنای زندگــی اجتامعــی میباشــد ،بــا اقتــدار نامــروع کــه بــا جــر اعــال میگــردد .انســان اولیــه اقتــدار اجتــاع را بــر
مبنــای ماوراءطبیعــی تفســیر میمنــود .امــا بــه قــول هــگل بــا هبــوط خــدا بــر روی زمیــن ،اقتــدار اجتــاع کــه بعــد ماورایــی و
ت دیگــر اقتــدار طبیعی کــه حاصــل قـرارداد اجتامعی و بر اســاس
فرافــردی یافتــه بــود تبدیــل بــه اقتــدار دولتــی گردیــد .بهعبــار 
توافــق اعضــای جامعــه شــکلگرفته بــود و منافــع عامــه را در نظــر میگرفــت امــروزه تبدیــل بــه قوانیــن دولتــی گردیــده که تنها
منافــع عــده معــدودی را منایندگــی میمنایــد کــه در رأس آنهــا دولــت قـرار دارد .دولــت ایــن اقتــدار را بــا قــدرت همـراه منــوده
اســت .بــا مترکــز نهادهــای مدیریــت ،آمــوزش و نیروهــای نظامــی در دســت دولــت بــدونِ در نظــر گرفــن خواســت شــهروندان
قراردادهایــی را کــه در اصــل برآینــد روابــط طبیعــی بیــن اعضای اجتامع میباشــند را به نفع دولت تغییــر داده و بــا اعامل قدرت
کــه همـراه بــا جــر اســت قوانینــی را حاکــم منــوده کــه منافــع دولــت را بــه نفــع حاکمیــت و علیــه جامعــه حراســت میمناینــد.
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هــم بـرای حفاظــت از رسمایههایــش خــود را بــه حاکمیــت نزدیــک منــوده اســت  .در دوران صفویــه متامــی کاروانرساهــا و راههــای
تجــاری در اختیــار دولــت بودهانــد .همچنیــن دولــت خــود وارد عرصــه رقابتهــای تجــاری و تولیــدی میگــردد بــه گونــهای
کــه بــا رسمایــه هنگفــت دولتــی و امکاناتــی کــه دارد تجــار و کارگاههــای تولیــدی را در قبضــه خــود داشــت .در دورهی قاجــار نیــز
سیاس ـتهای اقتصــادی بــر اســاس منافــع درباریــان از بــاال بــر بــازار تحمیــل میگردیــد .قراردادهایــی کــه در زمینــهی تجــارت،
عم ـران و آبادانــی و نیــز صنایــع بــا رشکتهــای خارجــی منعقــد گشــتند کمــر اقتصــاد ای ـران را شکســت .ایــن سیاس ـتها بعــدا ً
از ســوی حکومــت پهلــوی تک ـرار گردیــد کــه موجــب اتحــاد بازاریــان و روحانیــون شــد بهگون ـهای کــه زمینــه را ب ـرای برانــدازی
حکومــت پهلــوی همــوار ســاخت .نتیجــه سیاسـتهای دولتــی و مرکزگرایــی کــه نــه بــر اســاس منافــع عمومــی بلکــه تنهــا جهــت
تأمیــن منافــع حاکمیــت از بــاال وضــع میگشــتند ،پایههــای اقتصــاد ایـران را در متامــی زمینههــای تجــاری و تولیــد بــا رکــود مواجــه
کــرد .عــدم پویایــی اقتصــاد ایـران جامعـهای را ایجــاد کــرد کــه در مقابــل هــر شــوکی کــه بــر بــازار وارد میگردیــد متــرر گشــته
و از عــدم امنیــت شــغلی رنــج میبــرد ،ایــن وضعیــت بــر روی شــخصیت هــر ایرانــی تأثیــر مخربــی بــه جــای گذاشــته اســت.

وضعیت اقتصادی ایران و سیاست بیواقتدار

در دوران جمهــوری اســامی ایـران بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا نظــام الیگارشــی دینــی روبــرو هســتیم کــه بــر اســاس پیوســتگی
دنیــا و آخــرت سیاســتهای حکومتــی خــود را وضــع میمنایــد .در زمینــهی مــادی متامــی مراحــل اقتصــادی از تصمیمگیــری،
طــرح و اجـرا و حوزههــای مختلــف اقتصــادی از جملــه تجــارت ،تولیــد و خدمــات را درون خــود قبضــه منــوده اســت .در چنیــن
وضعیتــی ســپاه پاســداران از طریــق انحصــار نهادهــای اقتصــادی و نظامــی نــان و ســاح را همزمــان در دســت خــود گرفتــه اســت.
در همیــن راســتا بــا دیــدگاه ایدئولوژیکــی والیتفقیــه بیشــر از هــر زمــان دیگــری جامعــه را بهســوی دوقطبــی شــدن و تقســیم
آن بــه خــودی و غیرخــودی ســوق داده اســت .هامنگونــه کــه پیشتــر بــدان اشــاره منودیــم دولــت ای ـران هامننــد گذشــتگان
خــود متامــی منابــع را در اختیــار دارد و ایــن مانــع پویایــی و رشــد طبیعــی اقتصــاد گشــته اســت .بهگونـهای کــه جامعــه جهــت
کوچکتریــن فعالیــت اقتصــادی محتــاج تائیــد دولــت اســت .لــذا رقابتهــای اقتصــادی در فضایــی طبیعــی و بــر اســاس قواعــد
بــازار شــکل منیگیــرد بلکــه در چنیــن رقابتــی موفقیــت طرفیــن در بــازار بســتگی بــه می ـزان نزدیکــی آن بــا دایــره حاکمیــت
میباشــد .ســپاه کــه بهمثابــه نهــادی جهــت پاســداری انقــاب شــالودهبندی گشــته اســت ،وظایــف و شــعاع نفــوذش نهتنهــا
تعریــف نگشــت ه بلکــه از چنــان ســیالیتی در زمین ـهی فعالیتهایــش برخــوردار اســت کــه امــکان ارائ ـهی تعریــف ثابتــی از آن
وجــود نــدارد .متامــی رشکتهــای غذایــی وابســته بــه آســتانه قــدس رضــوی را در اختیــار دارد .در حــوزهی صنعــت و کشــاورزی
و صنایــع بزرگــی چــون ذوبآهــن اصفهــان و مجتمعهــای پرتوشــیمی ،ماشینســازی ،ناوگانهــای حملونقــل هوایــی و زمینــی،
صنایــع کشــت یرانی ،نظامــی ،رشکتهــای تجــاری ،کشــاورزی ،ورزشــی و رســانهای و مخاب ـرات و ...در انحصــار ســپاه ق ـرار دارنــد.
ایــن نــوع اقتصــاد از طرفــی تصمیمگیــری در سیاســتهای اقتصــادی را بــه نفــع ســپاه تنظیــم منــوده اســت بهگونــهای کــه
ســایر رقبــای اقتصــاد را ورشکســت منــوده و از گردونــه خــارج منــوده ،از طرفــی دیگــر کلیــه اتحادیههــای کارگــری را بــه نفــع
کارفرمایــان کــه هــان نیروهــای ســپاهی میباشــند بــه حاشــیه رانــده و مانــع از هرگونــه فعالیــت آنهــا میگردنــد .در چنیــن
وضعیتــی هرگونــه فعالیــت صنفــی و ســندیکایی کــه صــورت میگیــرد بهمثابــه دشــمنی بــا نظــام تعبیــر گشــته و بــا عقوبتهایــی
چــون زندانــی و شــکنجه روبــرو میگــردد .منونــه بــارز آن برخــورد بــا اعرتاضــات کارگــران رشکــت نیشــکر هفتتپــه اســت.
بیواقتــدار سیاســتی مهندســی شــده بــرای بــه اســارت کشــیدن خلقهــای ایــران و بهخصــوص کردســتان
سیاســت بیواقتــدار بیشــر مقولـهای روانــی اســت کــه جهــت تســخیر جامعــه بــه کار گرفتــه میشــود .در روانشناســی مــا بــا مقوله
رشطــی شــدن و یــا رشطــی منــودن روبــرو هســتیم .اســکیرن یکــی از روانشناســانی اســت کــه معتقــد اســت مــا رفتــار خــود را بــر
اســاس رشطــی شــدن شــکل میدهیــم یعنــی رفتارهــا را بــر اســاس منافعــی کــه بـرای مــا دارنــد انجــام میدهیــم .حاکمیــت جهــت
پیــاده منــودن چنیــن سیاســتی از طریــق زور و ارعــاب ســعی دارد نیازهــای جامعه را تنها در ســطح نیازهــای فیزیولوژیکی نگــه دارد.
پیــروی از چنیــن سیاســتی بـرای رژیمهــای حاکــم بــر ایـران مســئلهی تــازهای نیســت .آقامحمدخــان از شــاهان قاجــار میگویــد":
اگــر بخواهــی بــر مــردم حکومــت کنــی بایســتی آنهــا را گرســنه و بیســواد نگـهداری" .مرکــز نیــز همــواره جهــت ب هزانــو درآوردن
خلقهــای پیرامــون ســعی منــوده بــا فروپاشــی سیســتم اجتامعــی ایــن خلقهــا ســطح نیازهایشــان را تقلیــل دهــد تــا از طریــق
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حملونقل کاال یا انتقال کولهای از یک نقطه رسزمین مادری به نقطهی دیگری از آن توســط کســانی از همین رسزمین را کولربی
گوینــد کــه بــه دلیــل گــذار از میلههای مــرزی که بــر دل این میهن کوبیده شــدهاند صیغه مجهول قاچــاق بر آن اطــاق میگردد.
همچنــان کــه قبـاً اشــاره گردیــد ازهمپاشــیدگی ســاختار اقتصــادی مناطــق پیرامونــی باالخــص کردســتان مربــوط بــه دیــدگاه
امنیتــی مرکــز نســبت بــه پیرامــون اســت .رسزمینــی کــه در ایــن چنــد دهـهی اخیــر تحــت تأثیــر زندگــی مــدرن هامننــد ســایر
کشــورهای توســعهنیافته بهصــورت ناهمگونــی رشــد منــوده اســت از یــکطــرف بــاال رفــن ســطح توقعــات اجتــاع کردســتان
کــه حاصــل تعامــل بــا بیــرون اســت و از طرفــی دیگــر عــدم پویایــی اقتصــادی جوابگــوی نیازهــای جامعــه نیســت .در رسزمینــی
ک ســو و همزمــان بــا آن عــدم
کــه پایههــای اساســی اقتصــاد آن را کشــاورزی و دامداری تشــکیل مـیداد بــا رشــد جمعیــت از یـ 
توســعه کشــاورزی صنعتــی و صنایــع تبدیلــی کــه محصــوالت دامــی و کشــاورزی را در محــل تبدیــل بــه فراوردههــای دیگــری
منایــد کــه خــود میتوانــد فرصتهــای شــغلی جدیــدی را بــه وجــود آورد موجــب افزایــش روزافــزون بیــکاری شــده اســت.
رژیــم ایــران بــا سیاســتهایی کــه در ســطح منطقــه و داخــل پیــروی میمنایــد ســبب ایزولــه شــدن خــود شــده اســت.
همیــن عامــل باعــث گشــته تــا قیمــت کاالهــا در طرفیــن مــرز بــا همدیگــر متفــاوت گردنــد کــه ایــن مســئله مســبب
رشــد پدیــده قاچــاق در منطقــه گشــته اســت .بــا نگاهــی رسانگشــتی بــه اقــام کاالهایــی کــه در مرزهــا حملونقــل
میگــردد ازجملــه :برنــج ،چــای ،گوشــیهای موبایــل ،کریســتال ،پارچــه و کاالهــای الکرتونیکــی ماننــد تلویزیــون و
کامپیوتــر و  ...روشــن میشــود کــه ایــن کاالهــا بهصــورت قانونــی در بازارهــای ای ـران عرضــه میگردنــد .حــال ایــن ســؤال
بــه وجــود میآیــد کــه چــرا حمــل ایــن کاالهــا تنهــا در محــدودهی مــرز ممنــوع میباشــند؟ آنهــم بــدان شــدتی کــه
روزانــه بــا کشــته و زخمــی شــدن کولربانــی روبــرو هســتیم کــه مــورد شــلیک مســتقیم مرزبانــان قــرار میگیرنــد؟
طبــق قانــون ،کاالهایــی کــه قاچــاق میگردنــد در بازارهــای ایـران عرصــه آنهــا غیرقانونــی نیســت همزمــان طبق همیــن قانون
عبــور و مــرور غیرقانونــی شــهروندان تنهــا مشــمول شــش مــاه زنــدان میگــردد .ایــن در حالــی اســت کــه بیشــر افـرادی کــه
مشــغول کولــری میباشــند بــه خاطــر افزایــش میـزان بیــکاری از اقشــار جــوان و تحصیلکــرده میباشــند کــه نســبت بــه ایــن
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سیاســت تشــویق و تنبیــه آنهــا را مطیــع خــود نگــه دارد .با ارائــه دادن امکانات در اختیار آن بخشــی از جامعه کــه تابع و مطیع
سیاسـتهای مرکــز بــوده و در مقابــل قطــع امکانــات از بخــش مرکزگریــز جامعــه ،ســعی در تربیــت منــودن افـراد جامعــه دارد.
نــگاه امنیتــی کــه رژیمهــای پیدرپــی حاکــم بــر جغرافیــای ایـران نســبت بــه جوامــع پیرامــون داشــتهاند بخصــوص در رابطــه با
کُردهــا بهگونـهای بــوده کــه زیرســاختهای اقتصــادی جامعــه کردســتان کــه مبتنــی بــر کشــاورزی و دامپــروری بــوده اســت ،بــا
ک طــرف حاصــل جنــگ هشتســالهی عـراق و
تخریــب زیسـتبوم ایــن جغرافیــا را بــه نابــودی کشــاندهاند .ایــن تخریبــات از یـ 
ایـران و جنــگ بــا احـزاب کــردی و رسکــوب جامعــه کردســتان بــوده ،از طرف دیگر حاصل سیاسـتهای محیطزیســتی اســت که
حاکمیــت جهــت ســوق دادن امکانــات زیسـتمحیطی منطقــه ازجملــه آب ،جنگلهــا و معــادن از طریق سدســازی و اســتخراج
زیس ـتبوم منطقــه را نابــود منــوده اســت .ایــن سیاس ـتها موجــب فروپاشــی اقتصــاد کشــاورزی و دامپــروری گشــته اســت.
افزایــش نــرخ بیــکاری در کردســتان ،عــدم وجود زیرســاختهای مناســب بخش صنعتی در کردســتان کــه توانایی جــذب این نیرو
را داشــته باشــد ،همچنیــن مهاجرتهــای اجبــاری از روســتا بــه شــهر که حاصــل جنگ و فروپاشــی اقتصــاد کشــاورزی و دامداری
بــود ،حاشیهنشــینی در اطـراف شــهرها را افزایــش داد .عــدم دسرتســی بــه امکانــات آموزشــی و نبود زمینه رشــد فکــری در جامعه
کردســتان بســر مناســبی را فراهــم منــود تــا نظــام حاکــم بتوانــد سیاسـتهای هضــم و اضمحــال جامعــه کردســتان را پیــش برد،
سیاســتی کــه از طریــق زور امــکان اجـرای آنهــا وجــود نداشــت .حاکمیــت ایـران همــواره بــا سیاسـتهای نولیربالیســم جهانــی
اتوپیــای انســان امــروزی را بهســوی میـزان مــرف ســوق داده اســت .میـزان برخــورداری از امکانــات مــادی مرجعــی اســت برای
اثبــات برتــر بــودن .در چنیــن وضعیتــی فــرد در جامعــه بــر اســاس میـزان مرصفــی کــه دارد شــخصیتدهی میگــردد .در واقــع با
گســرش فردگرایــی و اولویتدهــی بــه فــرد تحــت لــوای آزادی باعــث گشــته تــا نیازهــای فــردی مقدم بــر نیازهای جمعی شــوند.
فــرد در چنیــن نظامــی از طریــق وام و خریــد اقســاطی خــود را در زیــر بــار قرضهایــی قـرار میدهــد کــه در زمــان حــارض ،زمان
آینــده خــود را فروختــه اســت .همیــن وضعیــت مدیــون بــودن نســبت بــه سیســتم موجــب ایجــاد شــخصیت مطیــع میگــردد.
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قانــون آگاهــی کامــل دارنــد .حــال بایــد پرســید چـرا رژیــم ایـران بدیــن شــدت بــا مقولـهی کولــری در مناطــق کردنشــین برخــورد
قهرآمیــزی دارد و بــا چنیــن قســاوتی بــر روی کولـران آتــش میگشــاید؟ ایــن در حالــی اســت کــه نهادهــای وابســته بــه ســپاه بــه
انحــای گوناگــون جهــت دور زدن تحریمهــا راههــای غیرقانونــی را در پیــش میگیرنــد .آیــا چنیــن برخــوردی بــا مقولــه بــه زیــر
ســیطره آوردن جامــه کردســتان مرتبــط نیســت؟ ملــت کــرد سالهاســت بــا مبــارزات آزادیخواهانــه خــود ســعی منــوده خــود را
از ســلطه حاکمیــت خــارج منایــد و مرکزگریــز بــوده اســت .چهــار دهــه حاکمیــت قهرآمیــز تــاش منــوده جامعــه کردســتان را بــه
زیــر یــوغ خــود درآورد .بخــش مهمــی از بودجـهای کــه حاکمیــت در منطقــه هزینــه منــوده در زمینـهی امنیتــی و بـرای ســاخت
تأسیســات نظامــی هامننــد پایگاههــای نظامــی و جادهســازی جهــت تســخیر رفیعتریــن قلههــای کردســتان و بســن مرزهــا
بــوده اســت .همزمــان هزینههــای کالنــی کــه در زمینـهی بسیجســازی و تشــویق مــردم بـرای رشکــت در نهادهــای نظامــی ماننــد
مــزدوران محلــی و  ...مــرف میگــردد .ایــن در حالــی اســت کــه اگــر نیمــی از همیــن هزینههــا اگــر در جهــت توســعه بخــش
کشــاورزی و دامداری منطقــه مــرف میمنــود بــا ســیل عظیــم بیــکاری روبــرو منیشــدیم .در صــورت وجــود یــک برنامهریــزی
مناســب رسزمیــن کردســتان از لحــاظ جغرافیایــی پتانســیل اشــتغا لزایی دارد .رژیــم در گذشــته بــا تخریــب زمینههــای اقتصــادی
آن از یــک طــرف موجــب بیــکاری و گرســنه منــودن مــردم منطقه گشــته ،از طرفی دیگــر رشط برخــورداری از امکانات اقتصــادی را
بــر میـزان از خودبیگانگــی و نزدیــک شــدن بــه دیدگاههــای حاکمیت قـرار داده اســت .بدیــن رژیم اســتبدادی ایران بــا ایدئولوژی
والیتفقیــه ســعی در تربیــت منــودن جامعــه بــا گرســنه نگــه داشــن آن منــوده اســت .در چنیــن وضعیتــی جامعــه کردســتان در
مقابــل ایــن دو گزینــه قـرار دارد :یــا باحاکمیــت هامهنــگ گشــته و سیاسـتهای آن را پیــروی منــوده و از امکانــات برخــوردار
میگــردد یــا گزینــه دوم را انتخــاب منــوده و جهــت تامیــن اساسـیترین نیازهایــش بــا بیشــرین خطــر مواجــه خواهــد گردیــد.
کولــری در کردســتان انتخــاب گزینــه دوم میباشــد یعنــی خــارج شــدن از چارچــوب حاکمیــت میباشــد .منــود جامعــهای
اســت کــه حــارض نیســت در ســاختار بسیجســازی رژیــم جــای بگیــرد .بــا فروپاشــیده شــدن اقتصــاد کشــور کــه حاصــل
سیاســتگذاریهای نابخردان ـهی حاکمیــت نســبت بــه داخــل و خــارج میباشــد کولــری تنهــا انتخابــی اســت کــه پیــش روی
جامع ـهی بیــکار کردســتان ق ـرار دارد .قــری آســیبپذیر کــه تنهــا جــای گلولــه بــر تنشــان می ـراث باقیمانــده ب ـرای خانــواده
و فرزندانشــان اســت .در حالــی کــه درآمــد رسشــار از آن وارد جیــب رسمایهدارانــی میگــردد کــه اکرثیــت آنهــا بــه نوعــی
بــا حاکمیــت دستشــان در یــک کاســه اســت .فشــار بیــش از حــد بــر کول ـران از یــک ســو جهــت ســوق دادن ایــن بخــش
از جامعــه بــه ســوی نهادهــای وابســته بــه خــود میباشــد و از ســوی دیگــر هامنگونــه کــه میدانیــم بــا گســرش دایــرهی
تحریــات ســپاه متامــی اقتصــاد ایــران را در قبضــه خــود قــرار داده اســت علیالخصــوص بخــش تجــاری .منابــع درآمــدی
ســپاه کــه پیشــر از طریــق درآمدهــای حاصــل از نفــت تامیــن میگردیــد اینــک بــا فــرده شــدن تحریــات امــکان فــروش
نفــت بــه صــورت نقــدی وجــود نــدارد .لــذا بــا پیــش گرفــن فــروش نفــت در مقابــل کاال بــا کشــورهایی همچــون چیــن و
هندوســتان و  ...از ایــن کشــورها کاال وارد میمنایــد .ســپاه جهــت قبض ـهی بــازار داخلــی و فــروش کاالهــای وارداتــی خــود بــا
شــدت متــام مانــع از ورود ایــن کاالهــا خــارج از کانــال خــود بــه بــازار ایـران میگــردد .بدینصــورت از نظــر ســپاه کولـران تنهــا
جابجــا کننــدهی رصف کاال از ایــن ســوی مــرز بــه ســوی دیگــر نیســتند بلکــه بهمثاب ـهی دشــمن بدانهــا نگریســته میشــود.
مســئله تراژیــک راجــع بــه مقول ـهی کولــری و یــا تجــارت کاال در مرزهــا کــه از آن تحــت عنــوان قاچــاق نــام بــرده میشــود
ایــن اســت کــه در جامع ـهی کردســتان بهعنــوان شــغل نگریســته میشــود کــه برآینــد موقعیتــی اســت کــه نتیج ـهی کشــیدن
مرزهایــی اســت کــه قلــب رسزمینــش را پــاره پــاره منــوده اســت .آیــا در رسزمینــی کــه دارای منابــع رسشــار طبیعــی اســت
چنیــن شــغلی مقــرون بــه رصفــه اســت؟! اصــا میتــوان از بهبــود رشایــط زندگــی کولـران ســخن گفــت؟ چنیــن بهبــودی چگونــه
صــورت میگیــرد؟ زی ـرا وقتــی کــه بــه مقول ـهی مــرز و ســوقدهی مــردم کردســتان در طــول ایــن ســالها بــه ســوی مرزهــا
و گســرش شــغل کولــری میتــوان درک منــود متامــی آن حاصــل سیاس ـتهایی اســت کــه حاکمیــت بــا فروپاشــاندن سیســتم
اقتصــادی آن ســعی در تســلیم منــودن خلــق کُــرد داشــته اســت .لــذا بهبــود رشایــط زندگــی در کردســتان زمانــی صــورت میگیــرد
کــه خلــق کــرد نســبت بــه سیاسـتهای بیواقتــدار حاکمیــت واقــف گشــته باشــد ،سیاســتی کــه خلــق کــرد را از هویــت خــود
بیگانــه منــوده و بــه رسزمینــش تنهــا محلــی بـرای غــارت مینگــرد .مســلم اســت کــه حاکمیــت منیتوانــد پیــرو چنیــن سیاســتی
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تعاونیهــای مردمــی کــه خــارج از دولــت بهصــورت دموکراتیــک و بــا مشــارکتی داوطلبانــه در زمینــهی اقتصــادی
بــا گرایشهــای کشــاورزی ،دامــداری و صنایــع شــکل میگیرنــد ،همچنیــن گریــز از فرهنــگ مرصفگرایــی
میتوانــد سیاســتهای بیواقتــدار را بــا شکســت مواجــه منایــد .زیــرا هامنگونــه کــه قبــا رشح دادیــم سیاســت
بیواقتــدار بــا فروپاشــی اقتصــاد اجتامعــی و فربگــی اقتصــاد دولتــی رابطــه تنگاتنگــی دارد .لــذا جهــت مبــارزه بــا
آن بایســتی اقتصــاد اجتامعــی را احیــا مناییــم و میــزان تاثیرگــذاری دولــت بــر زندگــی اجتامعیمــان را کــم مناییــم.
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تنهــا راهــی کــه میتوانــد ایــن چرخــهی باطــل را کــه موجــب گرســنگی ،وابســتگی و تســلیم شــدن در مقابــل سیاســت
بیواقتــدار میگــردد را درهمشــکند ،تثبیــت مراکــز سیاســت بیواقتــدار و مبــارزه بــا آنهاســت .همچنیــن تثبیــت نقاطضعفــی
اســت کــه جامعــه را در مقابــل سیاســت بیواقتــدار رضبهپذیــر منــوده  .الزم اســت وضعیــت ذهنــی جامعــه را ارتقــا
بخشــید بهگون ـهای کــه نیازهــای ذهنــی کــه هــان احســاس امنیــت و خودشــکوفایی میباشــد را در اولویــت ق ـرار دهــد.
جامعــهای کــه تنهــا در محــور نیازهــای فیزیولوژیــک خــود قــرار گرفتــه باشــد امــکان ارتقــا بــه مراحــل بعــدی را نــدارد.
بایســتی آگاه باشــیم کــه عــدم تامیــن نیازهــای فیزیولوژیــک در کردســتان موضوعــی طبیعــی نیســت .بلکــه حاصــل سیاســتی
مهندســی شــده اســت کــه عامدانــه بــر جامعــه تحمیــل میگــردد .جامعــه کردســتان تاکنــون ســعی منــوده در مقابــل چنیــن
سیاســتی خــود را حفــظ منایــد .لــذا رســیدن بــه خودآگاهــی و ســازماندهی جامعــه خــارج از چارچــوب دولــت کــه بتوانــد
نیازهــای اساســی خــود را تامیــن منایــد مــی توانــد در مقابــل سیاســتهای بیواقتــدار حاکمیــت از خــود محافظــت منایــد.
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باشــد تــا کــه نتوانــد اف ـراد آن خلــق را رام منــوده باشــد .گرســنه نگــه داشــن جامعــه در ســطحی کــه تنهــا در پــی نیازهــای
بیولوژیــک خــود باشــد مانــع از ایجــاد جامع ـهای متکــی بهخــود اســت کــه ســعی در رشــد و شــکوفایی خــود داشــته باشــد.
مقاومــت در مقابــل سیاســت بیواقتــدار یــا گرســنه نگهداشــن جامعــه احتیاج به عــزم ملــی دارد ،ایجــاد آگاهی جمعــی بهگونهای
کــه منبــع پیــروی منــودن سیاســت بیواقتــدار را درک منــوده و بــا ارادهای راســخ ســعی در بــاز پسگیــری منابــع اقتصــادی باشــد که
حاکمیــت بــا زور آنهــا را تصاحــب منــوده اســت .حکومــت ایـران ایــن سیاســت را تنهــا بــا ترفندهــای اقتصــادی اجرایــی منیمناید
بلکــه اســلحه را هــم چاشــنی آن منــوده اســت .متاســفانه پدیــدهی کولــری در کردســتان شــخصیتی منفعل ایجــاد منوده اســت که
ایــن مســئله پیامدهــای مخربــی بــر شــخصیت افـراد دارد .حتــی در بعضــی مواقع ممکن اســت هزینــه موفقیت و زنــده ماندنش
در گــرو حــذف دیگــری باشــد .روابــط میانگروهــی کولـران بــا یکدیگر در ســایه سیاســت بیواقتــدار رژیم ایـران مبتنی بــر رقابت
بـرای حفــظ بقــا میباشــد .دکــر ویکتــور فرانــکل در خاطـرات خــود روابــط رقابتــی بیــن یهودیــان اســیر در اردوگاههــای نازیهــا
را بیــان میکنــد کــه در آنجــا هــر کــس جهــت حفــظ بقــای خــود مبانــی اخالقــی را زیــر پــا میگــذارد .تنهــا بـرای اینکــه مــن در
لیســت کســانی نباشــم کــه بــه کورههــای آدمســوزی فرســتاده میشــوند هــر تالشــی خواهــم منــود و شــارهام را تغییــر میدهــم.
در مرزهــا کولـران هــم در چنیــن رقابتــی جهــت حفــظ بقــا گیــر افتادهانــد .امشــب یــا امــروز مــن بــه دام نیفتــم چــه کســی
قربانــی میگــردد مهــم نیســت .همیــن موضــوع مــرگ را در مرزهــا بهصــورت امــری عــادی درآورده اســت .همچنیــن ســبب ایجاد
شــخصیتی ضعیــف گردیــده کــه بــه هیــچ کســی اعتــاد نــدارد و موجــب تضعیــف هامهنگــی میــان کولـران گشــته بهگونـهای
کــه در مقابــل متامــی فشــارهای وارده بــر آنهــا متــرر ،بـیاراده و کامــا تنهــا و بیســازماندهی باشــند .شــاید بتــوان گفــت
کولــری تنهــا پیشـهای اســت کــه بــدون همبســتگی و ســازماندهی میباشــد .هــر کســی بــه همســفر مشــکوک و بیباور بــوده و
دشــمن از ایــن خــاء کــه حاصــل سیاســت گرســنه نگهداشــن جامعــه اســت جهــت کنــرل کولـران بیشــرین اســتفاده را میمناید.
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پیمانویان

وجــود نارضایتــی و خیــزش در یــک نظــام نشــان دهنــدهی اقتدارطلبــی ،ســتم و
نابرابــری در آن اســت .حکومــت ایــران بــر اســاس حــذف مخالفــان و تبعیــض
پایهریــزی شــده اســت .هــر زمــان کــه فشــارهای اقتصــادی و نظامــی خارجــی بــر
آن ایــن تشــدید گشــته متعاقــب آن دســتگیری و خشــونت نیــز رونــد صعــودی یافتــه
اســت .زی ـرا حاکمیــت ای ـران از مــوج خشــم مــردم و نارضایتــی آنــان ه ـراس دارد و
بایــد بهگونــهای اعرتاضــات آنــان را بــه انفعــال و خاموشــی وادارد .رشایــط کنونــی
ایـران هامننــد بیــار در حــال احتضــاری اســت کــه در تقــا بـرای زنــده مانــدن اســت
و بدیــن منظــور چــارهای جــز اعــال خشــونت و رسکــوب جامعــه نــدارد .زیـرا عــاوه
بــر فشــارهای خارجــی بــا بحـران هــای عمیــق اقتصــادی ،سیاســی و اجتامعــی داخلــی
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اقدامــات ســیاه ای ـران در رابطــه بــا زندانیــان سیاســی بــر همــگان آشــکار اســت .بــا روی کار آمــدن ابراهیــم رئیســی بــه
عنــوان رئیــس قــوه قضائیــه کــه در قتلعامهــای گســردهی دهــهی شــصت نقــش داشــته خــود مویــد ایــن واقعیــت
اســت .هــر اعــراض و کنشــی در ایــران مســاوی اســت بــا اعــدام ،شــکنجه و حبسهــای طوالنــی بــدون دادگاهــی
عادالنــه .سیســتم قضایــی برخــوردی کامــا سیاســی بــا زندانیــان داشــته و بســیاری از افــراد پــس از دســتگیری رسبــه
نیســت میشــوند و رسان قــوه قضائیــه هیــچ پاســخ روشــنی بــه افــکار عمومــی و خانوادههــای آنــان منیدهــد.
سیســتمی کــه منــاد بیدادگــری و ظلــم اســت و در ســاختار آن بــه انــدازه رس ســوزن عدالــت و داد وجــود نــدارد.
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بــا نگاهــی بــه رشایــط کنونــی ایـران میتــوان آشــفتگی و اســتیصال را در میــان رسان نظــام مشــاهده منــود .از یــک ســو فقــر و
بیــکاری دامــن مــردم را گرفتــه و موجــب فزونــی خشــم و اعـراض آنــان گشــته و از ســوی دیگــر روزانــه مــرگ دههــا انســان بر
اثــر بیــاری کرونــا ناکارآمــدی دولــت را در کنــرل ایــن بیــاری آشــکار منــود .هــر چنــد دولــت از این فرصت ســود جســته و به
ابـزاری بـرای رســیدن بــه مقاصــد و برنامههــای سیاســی خــود بهــره بــرده اســت .در چنیــن وضعیــت قرمــزی کــه بیــاری متــام
شــهرها را فراگرفتــه برگـزاری مراســم محــرم همــگان را دچــار بهــت منــوده اســت .حتــی یکــی از شــخصیتهای دینــی نظام به
نــام مهــدی فقیهامامــی اذعــان دارد کــه مــرگ بر اثــر ابتال به کرونــا در این مراســم همرتاز شــهادت و شــهدای! آن مدافعان حرم
امــام حســین قلمــداد شــده اســت .چنین ســخنانی در حقیقت فریب مــردم و سوءاســتفاده از احساســات مذهبی مردم اســت.
بیگــان مشــکالت اقتصــادی همچــون فقــر و بیــکاری بــر دامــن زدن بح ـران و آســیبهای اجتامعــی تاثیرگــذار اســت؛
آمــار خودکشــی و قتــل افزایــش مییابــد و بزهــکاری رونــدی صعــودی مییابــد .جامع ـهای کــه درگیــر مشــکالت اقتصــادی
و خانوادگــی باشــد توانایــی اع ـراض در برابــر ســتم رژیــم در آن ضعیــف میگــردد و یکــی از اهــداف دولــت ای ـران دقیقــا
همیــن مســئله اســت .از ســوی دیگــر بــا کشــاندن جوانــان بــه ســوی اعتیــاد و بیــکاری قــوهی هشــیاری و کنشمنــدی
آنــان را تضیعــف میکنــد .متامــی نهادهــای حاکمیــت ای ـران یکدســت اســت و کســانی در راس قــدرت ق ـرار دارنــد کــه
تنهــا بــه کســب جایــگاه و اعــال خشــونت و خوشخدمتــی بــه "آقــا" میاندیشــند .از رئیــس مجلــس تــا قــوه قضائیــه
همگــی از مهرههــا و خوشخدمتــان والیــت فقیــه هســتند و اعــال و کارنام ـهی ســیاه آنــان بــر کســی پوشــیده نیســت.
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نیــز دســت بــه گریبــان اســت .ایـران بخــش مهمــی از معــادالت جنــگ جهانــی ســوم اســت کــه هــر روز بــر ابعــاد آن افــزوده
مــی شــود .در چنــد ســال اخیــر چالــش و تنــش میــان ای ـران ،آمریــکا و ارسائیــل افزایــش یافتــه و هم ـهی تالشهــا ب ـرای
بــه انــزوا کشــیدن ای ـران در منطقــه اســت و دولــت ای ـران ب ـرای مقابلــه بــا ایــن سیاســت بــه هــر حرب ـهای ولــو نظامــی،
دیپلامتیــک و سیاســی روی م ـیآورد تــا بتوانــد از میــان انبــوه مســائل و مشــکالت روزن ـهی تنفســی بگشــاید .در نهایــت
میتــوان گفــت مردمــان از قربانیــان اصلــی چالــشمیــان نیروهــا و جنگهــای قــدرت و ثــروت در منطقــه هســتند.
دولــت هــای توتالیــر جهــت افــزودن چنــد صباحــی بــر عمــر خــود در رشایــط بحـران و بنبسـتهای اقتصــادی و سیاســی
بــه خشــونت و تشــدید فشــار بــر جامعــه روی مــی آورنــد .میلیتاریــزه منــودن و نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی خلقهــا در
صــدر ایــن سیاسـتها قـرار دارد .دولــت ایـران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و ایدئولــوژی نظــام را از طریــق ملیگرایی،
دینگرایــی و مذهبگرایــی حفــظ میکنــد .حاکمیــت ایـران کــه در زمینــه دولتمــداری پیشــینهی کهنــی دارد در حــذف و
کشــتار مخالفــان و معرتضــان مهــارت کســب منــوده و پاســخ کوچکرتین اعـراض و نارضایتی مرگ و حبس اســت .در ســالهای
اخیــر اعرتاضــات مردمــی وارد فــاز جدیــدی گشــته و در شــعارهای مــردم میتــوان اوج انزجــار و بیاعتــادی مــردم نســبت بــه
نظــام و رسان آن را مشــاهده منــود .کســانی در راس قــدرت جلــوس منودهانــد کــه هیـچگاه بــا مردمــان خــود صــادق نبــوده و
همــواره بــا ریــا و تظاهــر بــا مــردم برخــورد منــوده و وعدههــای خــود را هیـچگاه بــه جــای نیاوردهانــد و جــز منفعتاندیشــی
و کســب ثــروت از امــوال عمومــی دغدغـهی دیگــری نداشــتهاند .بــا گذشــت ســالها و اثبــات بیکفایتی ایــن نظــام و برافتادن
نقابهــا مــردم بــه چهــرهی واقعــی آنــان پــی بــرده و هــم اکنــون خواســتار برچیــده شــده نظــام فســاد و رانــت هســتند.
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در حــال حــارض موجــی از نسلکشــی و تــرور سیاســی در ای ـران آغــاز شــده کــه ابعــاد آن هــر روز گســردهتر میشــود.
بعــد از خیزشهــای آبــان مــاه در ایـران و رشق کردســتان یــک فضــای امنیتــی شــدیدی برقـرار گشــته و هــر اقــدام کوچکــی
بــا خشــونت روب ـهرو میشــود .در ســه ســال اخیــر و کــم شــدن فاصلــه نارضایتیهــای مردمــی دولــت بــه ایــن واقعیــت
پــی بــرده کــه اعتــاد مردمــی نســبت بــه راس نظــام کاســته شــده و رژیــم بــا بحـران مرشوعیــت روبـهرو اســت .بنابرایــن
رژیــم ایــن خطــر را در بیــخ گــوش خــود حــس منــوده و جهــت اســتمرار حاکمیــت خــود از هیــچ اقــدام خشــونتآمیزی
فروگــذار منیکنــد .قیامهــای رسارسی آبــان مــاه ،حضــور بســیار کمرنــگ مــردم در انتخابــات ،اعتصابــات کارگــری و
صنفــی ،اعرتاضــات زنــان و ســایر اقشــار جامعــه همگــی از عالیــم افــول نظــام اســتبدادی ایـران اســت .بــا شــیوع ویــروس
کرونــا دولــت بــا عــدم اخــذ تدابیــر الزم آن را بــه عنــوان اب ـزاری سیاســی مــورد اســتفاده ق ـرار داد و بیــش از همــه ایــن
سیاســت را در مــورد زندانیــان سیاســی بــه کار بــرد .زیـرا هزینــه کرونــا نســبت بــه اعــدام بـرای دولــت ایـران کمــر اســت.
رژیــم ای ـران ب ـرای هراسافکنــی در جامعــه در ســالهای اخیــر بــر می ـزان دســتگیری و اعــدام کــودکان افــزوده اســت.
بــر اســاس کنوانســیون حقــوق کــودکان و زندانیــان سیاســی کــه دولــت ایــران خــود آن را امضــا منــوده افــراد زیــر
 18ســال کــودک محســوب شــده و منیتــوان آنــان را اعــدام کــرد .در زندانهــای مخــوف ایــران متامــی مفــاد و مــواد
کنوانســیونهای حقــوق بــری زیــر پــا گــذارده میشــود و کرامــت و شــخصیت انســانها لگدمــال میگــردد .بــا
نگاهــی بــر آمــار زندانیــان سیاســی و اعــدام در ایــران خواهیــم دیــد ســاکنان رشق کردســتان ،بلوچســتان و اهــواز
در صــدر ایــن آمــار ق ـرار دارنــد .بــر اســاس ســازمان حقــوق بــر کردســتان از ابتــدای اردیبهش ـتماه تاکنــون  70نفــر
از شــهرهای مختلــف رشق کردســتان دســتگیر شــدهاند کــه  15نفــر از آنــان در حــال حــارض تحــت فشــار ق ـرار دارنــد
و در زندانهــای ســنه نگــهداری میشــوند .عــاوه برایــن بیــش از نیمــی از زندانیــان اعــدام شــده کُــرد هســتند
.
اعدامهــای فل ـهای در ای ـران نشــان از درماندگــی حاکمیــت ای ـران در برابــر برخاســن فریــاد آزادی و برابــری اســت .در
رشق کردســتان آمــار دســتگیریها بیــش از هــر شــهر دیگــری اســت و روزانــه فعالیــن مدنــی ،زیس ـتمحیطی و سیاســی
تحــت عناویــن مختلــف زندانــی شــده و در پایــان بــا دادن اتهامــات واهــی و بیاســاس بــه دار اعــدام ســپرده میشــوند.
در رژیــم زنســتیز ایـران زنــان بیــش از همــه در معــرض فشــارهای نظــام ایـران قـرار دارنــد و هــدف ایــن هجمههــا تضعیف
اراده سیاســی آنهــا اســت .ایــن زنــان آزاده کــه ســالها بــا وجــود رشایــط طاقتفرســا و هولنــاک زندانهــای ایـران مقاومــت
منــوده و تســلیم سیاس ـتهای بــه تســلیم کشــاندن رژیــم ای ـران نگشــتهاند و بــا اعتصابــات غذایــی و شــیوههای دیگــر
ســعی در بــه رســمیت شــناخنت حقــوق خــود از ســوی رژیــم اســتبداد هســتند .افزایــش آمــار زندانیــان سیاســی زن اثبــات
آگاهــی و ارتقــای ســطح مبــارزات آنــان در برابــر بیدادگــری هــای رژیــم و تبعیــض در قبــال زنــان اســت .خشــونت و جنــگ
روانــی علیــه زندانیــان سیاســی زن مویــد ایــن واقعیــت اســت کــه رژیــم از بیــداری و کنشمنــدی زنان هـراس دارد زیـرا قیام
زنــان و آزادیخواهــی آنــان ســایر اقشــار را بــه میــدان مبــارزه و قیــام میطلبــد .در روزهــای اخیــر دســتگاه صداوســیام کــه
ماشــین پروپاگانــدای نظــام اســت بــا یــک اقــدام منایشــی و بــه دور از اخــاق وارد زندانهــا شــده گویــی وضعیــت زندانیــان
خــوب بــوده در حالــی کــه نقــاب رژیــم ایـران برافتــاده و همــه میداننــد چــه جنایاتــی در زندانهــای ایـران علیــه انســانیت
روی میدهــد .در واقــع ایــن اقدامــات ب ـرای کســب وجهــه و مرشوعیــت از دســت رفتــه اســت امــا دیگــر مــردم فریــب
منیخورنــد و ایــن شــگردها هــم خودفریبــی بیــش نیســت .تالشهــا ب ـرای ســیاهمنایی زندانیــان سیاســی از ســوی رژیــم
همــواره وجــود داشــته و از طریــق اعــال فشــار و جنــگ روانــی بــر خانوادههــای زندانیــان و اخــذ اعرتافــات اجبــاری از
زندانیــان ایــن سیاســت اجرایــی میشــود .زندانیــان سیاســی زن در زندانهــای قرچــک ،قــزل حصــار ،رجاییشــهر و کرمــان که
دارای کمرتیــن امکانــات بهداشــتی هســتند ،محبوسانــد تــا اینگونــه قــوه اراده و مقاومــت در آنــان شکســته شــود .زینــب
جاللیــان یکــی از زندانیانــی اســت کــه بــه منــاد مقاومــت و اراده مبــدل گشــته و گلــرخ ایرایــی آمــوزگار الفبــای آزادی اســت.
زینــب جاللیــان ســیزده ســال اســت بــا وجــود تــاشای رژیــم برای تســلیم منــودن و شکســن مقاومــت او ،همچنــان قاطعانه
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مبــارزات خلقهــای ایـران در صورتــی بــه آزادی ختــم خواهــد شــد کــه اتحــاد و همگرایــی میــان آنــان همــواره
وجود داشــته باشــد .رویکردهای نژادپرســتانه و مغرضانه موجب پراکندگی مبارزات خواهد شــد .چنین ذهنیتی
تفاوتــی بــا ذهنیــت فاشیســتی رژیــم نــدارد .زیـرا همـهی خلقهــای ایـران ســالیان ســال در میــان همزیســتی
مســاملتآمیز زیســته و دارای تجــارب برقـراری یــک سیســتم دموکراتیــک هســتند .رژیــم ایـران بــا نسلکشــی
فرهنگــی در تــاش بـرای نابــودی حافظـهی تاریخــی خلقهــا اســت و در مقابــل ،مردم نیز بــا مقاومت ،مبــارزه و
همبســتگی میتواننــد پیروزیهــای مــادی و معنــوی بســیاری کســب منایند .روحیــه انقالبیگــری در ایـران هنوز
هــم زنــده و هــر روز قویتــر میگــردد .دیگر زمان آن فرا رســیده که با یک روح و یکصدا انقــاب آزادی را در رشق
کردســتان و ایـران بــه قلــه پیــروزی برســانیم و بیگــان تغییــر در ایران تنها توســط مــردم صورت خواهــد گرفت.
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در ایـران پروندههــای زندانیــان سیاســی همچــون اقــدام علیــه امنیــت ملــی ،مفســد و محــارب تعییــن میگــردد
تــا توجیهــی بـرای صــدور احــکام ســنگین قــوه قضائیــه باشــد .در ایــن میــان صــدور قطعنامــه و هشــدارهای
ســازمانهای حقــوق بــری دنیــا در رویکــرد رژیــم ایـران تاثیــری ایجــاد ننمــوده و ایـران همــواره بــر رویـهی
خشــونت و نادادپــروری خــود ارصار مـیورزد .نرسیــن ســتوده زندانــی سیاســی و فعــال حقــوق بــر بـرای بــه
رســمیت حقــوق زندانیــان سیاســی وارد اعتصــاب غــذا گشــته و این موج تــا زندانهای ارومیــه هم ادامــه دارد .در
ماههــای اخیــر یکــی از کمپینهایــی کــه تاثیــر فراوانــی بــر جامعــه داشــته و موجــب عقبنشــینی رژیــم گشــت
کمپیــن «اعــدام نکنیــد» بــود .هــر چنــد ایــن کمپیــن در ســطح جهان نیــز تاثیرگــذار بود امــا همه نیــک میدانیم
در تاریــخ ایـران بیشــرین خلقــی کــه از ســوی رژیــم اعــدام و تیربــاران گشــته ،کردهــا بودهانــد .صــدور فتــوای
جهــاد از ســوی خمینــی خــود بخشــی از تاریخ ســیاه رژیــم در قبال کردها اســت و هنوز هــم روزانه جوانــان کرد،
عــرب و بلــوچ بــدون هیــچ ســند و مدرکــی و بــه بهانههــای واهی اعــدام میشــود و اگر موضعــی در برابــر اعدام
وجــود داشــته باشــد بایــد بـرای متامــی خلقهــا باشــد در غیــر این صــورت خدمتــی به سیاسـتهای رژیم اســت.
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بــر آرمانهــای آزادی خــود اب ـرام م ـیورزد و بــه صیانــت از مبــارزات خــود درآمــده و حتــی ابتــا بــه ویــروس
کرونــا خللــی در مقاومــت او ایجــاد ننمــوده اســت .بــا پیشــاهنگی زینــب جاللیــان مبــارزات زندانیــان سیاســی
زن جهانــی گشــته و صــدای آنــان بــه گــوش میرســد و اف ـراد و نهادهــای بســیاری در ســطح ملــی و جهانــی
حامیــت خــود را از کمپیــن آزادی بـرای زینــب جاللیــان نشــان دادنــد .در تاریــخ ایـران زنــان بـرای تغییــر نظــام
اســتبدادی همــواره نقــش تعییــن کننــدهای داشــتند و هــم اکنــون نیز زنــان این مبــارزات را اســتمرار بخشــیدهاند
و بــا آغــاز مــوج مبــارزه در زنــدان بــه امیــدی بـرای آغــازی دیگــر تبدیــل شــدهاند .فاطمــه داونــد زن کــرد ســاکن
بــوکان کــه از معرتضیــن آبــان مــاه اســت و بــه  5ســال حبــس محکــوم شــده نیــز از جنــس همیــن زنــان اســت.
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فــــساد

روغن چرخ قدرت ،سلطه و اقتداردرایران

آمد شاهو

تعریف فساد در ایران

هــر شــیوهی اســتفادهی نامــروع از مســئولیت ،اختیــارات و قــدرت و تــرف غیرقانونــی و غیراخالقــی در امــوال عمومــی بــه
منظــور بهــرهوری و س وءاســتفاده از امکانــات مالــی و دارایــی جامعــه برای کســب منافع شــخصی ،فســاد مالی قلمــداد میگردد.
فســاد ســمی اســت کــه اقتصــاد و ســاختار جوامــع ایـران را در معــرض خطــر قـرار داده اســت .در واقــع فســاد ،کریدور مفســدان
نظــام بـرای رســیدن بــه قلـهی اقتــدار اســت .از خطرناکتریــن ابزارهــای جنــگ روانــی و اعــال تروریســتی و کریــه دولــت در
قبــال جامعــه میباشــد .فســاد مالــی دارای مصادیــق بســیاری از جملــه؛ اخــاذی ،اختــاس مالــی ،رانتخــواری ،زمینخــواری،
فومیــل یــا اتــاف شــدن و
کوهخــواری ،کالهــرداری ،تــرف غیرمجــاز در امــوال عمومــی ،پولشــویی ،دریافــت رشــوه ،حی 
قاچــاق رســمی ،خــوردن مــال مــردم ،تقلــب و کــم کاری اســت .فســاد بــا تشــکیل حکومت و دولــت و برپایــی تشــکیالت اداری و
نهادهــای عمومــی رشــد و ترویــج مییابــد و امــروزه بــه تهدیــدی جــدی علیــه جامعــه و منافــع عمومــی مبــدل گردیــده اســت.
دولــت فاســد ایـران نهــادی مافیایــی در ســطح منطقــه و جهان اســت ،یعنــی دولت منبع فســاد ،ترویــج و اشــاعهی آن در جامعه
اســت .در جایــی کــه دولــت ســایه بــر جامعــه افکنــده باشــد ،بــاران فســاد بــر رس جامعــه فــرود میآید .نظــام جمهوری اســامی
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امــروز نظــام والیــت مطلقـهی فقیـ ه دامنگیــر مقولـهی فســاد اســت کــه جامعــه را بهســوی باتــاق مــرگ ســوق داده و بافــت
جامعــه را بــه کام مــرگ میکشــاند .فســاد در نظــام اســتبدادگر ایـران بــه مشــکلی ریشـهای و رسطــا نزا مبــدل گردیــده و به شــکل
ســاختاری ،نهادینــه ،سیســتامتیک ،گســرده و دامنـهدار درآمــده کــه گــذر از آن غیرممکــن اســت .چــون فســاد بـرای زمامــداران و
مســئوالن نظــام بهعنــوان روغــن چــرخ توســعهی قــدرت ،چرخــش ســلطه و اقتــدار مبــدل گردیــده اســت .در واقــع مقولهی فســاد
خــون ســیال در رگهــای نظــام اســتبدادگر ایـران اســت کــه بــه فرهنــگ ،آداب و رســوم مســئوالن و روحانیــون تبدیــل شــده کــه بــا
چنیــن فرهنگــی در جامعــه گرایــش و حــس تجملگرایــی و مادیگرایــی را در ســاختار نظــام و جامعــه ترویج میدهند .فســاد برای
نظــام بحـرا نزای ایـران ،همچــون رمــز بقــا و کلیــد موفقیــت و صعــود نظــام در ســاختار سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی میباشــد.
مــورد مهمــی کــه قابــل درک و تحلیــل منطقــی در ایــن مقولــه واقــع گــردد آنســت کــه فســاد و قــدرت در ایــران بهطــور
تفکیکناپذیــری درهــم تنیدهانــد و جــدا کردنشــان از همدیگــر معنــا و مفهومــی نــدارد .یعنــی در نظــام و جامعــهای کــه
فســاد معلــق و وفــور اســت ،بایــد جویــای قــدرت و اقتــداری در پشــت آن بــود .ایــن هــم منایانگــر آنســت کــه فســاد ،ذات
نظــام والیــت مطلقــهفقیــه اســت .یعنــی نظــام اســتبدادگر ای ـران بــدون فســاد ،قــادر بــه حکومتمــداری و زمامــداری ای ـران
و رسکــوب خلــق را نــدارد .ب ـرای همیــن فســاد بــه چــوب و چــاق مســئوالن بلندپای ـهی نظــام ب ـرای مهــار و کنــرل جامعــه
مبــدل گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه منشــأ فســاد در ای ـران خــود مســئوالن و مقامــات نظــام میباشــند و مبــارزه بــا
فســاد و کنــرل آن از جانــب آنهــا در حولوحــوش شــایعات موجــود ،کاری عبــث ،غیرممکــن و آب بــه آســیاب ریخــن اســت.
بدیندلیــل الزم اســت در جامعــه رساغ منافــذی را جویــا شــد کــه اک ـرا ً فســادزا هســتند .بهعنــوان مثــال شــخصی در نظــام بــه
مقــام وزیــر یــا مناینــدهی مجلــس و فرمانــدهی نظامــی دســت مییابــد ،حقوقــش مشــخص اســت .ایــن شــخص در مــدت  ۴۱ســال
ســلطهی نظــام ،آب در آســیاب نظــام فــرو میریــزد و چگونــه بــا چنیــن حقــوق و پُســتی صاحــب  ۲۰الــی  ۳۰رشکــت در ایـران و
خــارج از ایـران میگــردد ،نهــاد و تشــکلهای مردمــی الزم اســت کــه جویــای افشاســازی ایــن اعــال گردنــد کــه چنیــن شــخصی
ایــن همــه رسمایــه را از کجــا کســب منــوده و ایــن اشــخاص و نهادهــا چگونــه و بــا چــه اعتــاد و بــاوری توانــای مقابلــه بــا فســاد
را دارنــد؟ وضعیــت اســفناک نظــام حاکــی از آن اســت کــه در نظــام مطلقـهی فقیــه اراده جــدی بـرای مقابلــه بــا فســاد وجــود
نــدارد و مهرههــای خــود نظــام بـرای رســیدن بــه مدینـهی فاضلــه ،ابداعگـران و مروجــان فســاد سیســتامتیک در ایـران هســتند.
نظــام اســتبدادگر ایــران بعــد از  ۴۱ســال از دوران زمامداریــش در زمــرهی فاســدترین ،تخریبکارتریــن و کریهتریــن نظــام
در ســطح جهــان محســوب میگــردد .یعنــی بعــد از گذشــت  ۴۱ســال از دوران حاکمیــت نظــام اســتبدادی ایــران ،وضــع
نظــام در مبــارزه بــا فســاد فاجعهبارتــر از دوران قاجــار و پهلــوی اســت .گــزارش ســازمان شــفافیت بینامللــل در ســال
 ،۲۰۲۰ایــران را از نظــر گســرش فســاد مالــی در میــان  ۱۸۰کشــور در جایــگاه  ۱۴۶قــرار داده کــه نســبت بــه ســالهای
قبــل ،ســقوط مرگبــاری داشــته اســت کــه ایــن رکــورد تاریخــی ،بهعنــوان بدتریــن رتبــهی ایــران در دوران زمامــداری
نظــام اســتبدادگریاش محســوب میگــردد و ایــن دلیلــی دال بــر آشــفتگی و نابــودی نظــام فســادزای ایــران اســت.

خانههای فساد در ایران

خانههــای فســادزا در ایــران از جانــب دایــرهی جنــگ ویــژه و طراحــان جنــگ پلیــد علیــه جامعــه طرحریــزی و بنــا
نهــاده شــدهاند .چنیــن خانههایــی در واقــع ســنگر محکمســازی قــدرت و اقتــدار نظــام در جامعــ ه میباشــند .در
واقــع ســند مرشوعیــتبخشــیدن فســاد ،ظلــم ،بیعدالتــی و خصایــص پلیــد نظــام ایــران هســتند .هــر خانــهی فســاد
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در حقیقــت مســاوی بــا نظــام فســاد اســت .یعنــی دولــت تدبیــر و امیــد روحانــی در  ۷ســال ســلطهاش بــه دولــت فســاد و مفســد
فـیاالرض مبــدل گردیــده اســت .بــه همیــن دلیــل فســاد خمیرمایـهی شــکلگیری و تحکیــم نظــام در ســطح منطقــه میباشــد.
فقــدان دموکراســی و آزادی اجتامعــی در ایــران رسچشــمهی اساســی تعمیــق فســاداند .تــا زمانیکــه در ایــران زمامــداری
جامعــه برعهــدهی یــک گــروه کوچــک قــدرت یــا پدرشــاهی باشــد و مانــع تشــکیل نهادهــای مدنــی و رضورتهــای آن از
قبیــل آزادی بیــان ،آزادی گــردش اطالعــات و برق ـراری شــفافیت باشــند ،فســاد سیســتامتیک از ای ـران رخــت برنخواهــد بســت.
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در ایــران ،خانههــای آزادی و دموکراســی را بــه تبــاه میکشــاند .ترویــج چنیــن خانههایــی بــه منزلــهی فروپاشــی و از هــم
پاشــیدن بافــت اجتامعــی جامعــه محســوب میگــردد .کارنامــهی  ۴۱ســالهی نظــام ،ســند مشــهود ایــن مقولــه اســت کــه
نظــام جــز بنــا نهــادن و نهادینــه منــودن خانههــای فســاد دســتاوردی بــرای جامعــه دربــر نداشــته اســت .نظــام فسادســاالر
ایــران بــا اصــول رانــت ،فامیلگزینــی ،خویشــاوندپروری ،گروهبــازی ،آشــناگزینی و مدیریتمحــوری مزیــن گردیــده اســت.
نهادهــای فســادزا در ای ـران عموم ـاً دولتــی هســتند ،یعنــی فســاد کالن در کل ســاختار نظــام و دولــت همچــون؛ بیــت رهــری،
شــوراها و شــهرداریها ،بانکهــا ،بخشهــای شــبهدولتی ،بخشهــای خصوصــی ،در مجلــس نظــام ،مجلــس خــرگان ،در
قــوای ســهگانه ،روحانیــت ،ســپاه پاســداران ،ســازمان بســیج مســتضعفین ،ســازمان خاتماالنبیــاء ،وزارت اطالعــات ،نهادهــای
سیاســی دولــت ،بــازار دولتــی ،آســتان قــدس رضــوی ،گمــرک و  ...غیــره تولیــد و ترویــج میگــردد .ایــن نهادهــا ،خانههــای
سیســتامتیک فســاد در ای ـران بهشــار میآینــد و ب ـرای بقــا و تــداوم عمــر نظــام فســادزا بنــا نهــاده شــدهاند .ب ـرای الپوشــانی
فســادهای کالن در ایــن نهادهــا ،نظاممــداران ایــن نهادهــا را بهعنــوان اماکــن مقــدس نظــام و جامعــه تعریــف منــوده ،یعنــی
مکانــی کــه در راســتای منافــع نظــام میچرخنــد ،ب ـرای محبوبیــت میــان خلــق بــه تعریــف و متجیــد ایــن نهادهــا پرداختهانــد.
چنیــن نگرشــی حاکــی از آنســت کــه فســاد محصــول و دســتاورد خــود نظــام بهویــژه خامنــهای و وفادارانــش میباشــد.
ترویــج و گســرش خانههــای فســاد در ایـران طــی ایــن چهــار دهـهی اخیــر بــه حــد غایــی رســیده و ایــن طرز تفکــر و ذهنیــت عملی
برنامهریــزی شــده میباشــد .در ایـران هــر چنــد خانههــای فســاد بــه عــرش آســان برافراشــته شــوند ،اخــاق و ارزشهــای انســانی در
باتــاق فســاد غــرق میگــردد .در اصــل عملکــرد خانههــای فســاد در ایران فرهنگســازی فســاد و عادیســازی در افکار عمومی اســت.
خامنـهای بـرای الپوشــانی فســاد سیســتامتیک در نظــام از ســال  ۱۳۸۰فرمــان تشــکیل نهادهایــی تحــت عنــوان مبــارزه بــا فســاد در
ایـران را صــادر منودنــد .بـرای تحریــف و اقنــاع منــودن جامعــه بســیار ماهرانــه و زبــده عرصـهی مبــارزه بــا فســاد را از دســت جامعــه
خلــع منودنــد .اولیــن نهــادی کــه فســاد را در ای ـران پنهــان و مــروع میســازد ،ســتاد هامهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و
مالــی اســت کــه اعضــای ایــن ســتاد متشــکل از قــوای سـهگانه میباشــند و قانونــی تحــت عنــوان ارتقــای ســامت اداری و مقابلــه
بــا فســاد را تدویــن منودهانــد .واگــذاری مبــارزه بــا فســاد بــه چنیــن نهــادی ،همچــون ســپردن گوشــت بــه دســت گربــه اســت .چــون
بــر اســاس کارنامـهی نظــام در اصــل ایــن ســتاد همچــون ســتاد هامهنگــی غــارت و چپــاول اقتصــاد جامعــه نقــش ایفــا میمنایــد.
ده ـهی  ۸۰در ای ـران را میتــوان بهعنــوان آغــاز مرحل ـهی نهادینهســازی و ریشــه دوانــدن فســاد در ســاختار حکومتــی و جامع ـهی
تحــت ســلطهی نظــام قلمــداد منــود .از ده ـهی  ۸۰تــا  ۹۰در مــدت  ۱۰ســال کــه همچــون قل ـهی فســاد در ای ـران بهنــام منــود،
چهــار نهــاد دیگــر تحــت عنــوان شــورای عالــی مقابلــه و پیشــگیری از جرائــم پولشــویی ،تأمیــن مالــی تروریســم ،مرکــز مطالعــات و
پژوهشهــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد و مرجــع ملــی مبــارزه بــا فســاد تأســیس شــدهاند .امــا تأســیس چنیــن خانههایــی
چــه مشــکل و دردی از دردهــای جامعــه را مــداوا منودهانــد؟ بــر اســاس آئیننامههــای ایــن نهادهــا و قانــون اساســی نظــام ،باندهــا
و ســلطانهای فســاد در ای ـران گا هوبیــگاه دســتگیر و محاکمــه میشــوند ،امــا بــاز هــم زایــش ســلطانهای فســاد ادامــه دارد و
رودخانـهی فســاد در ایـران در حــال جــاری شــدن اســت .روزنامههــای ایـران در دولــت امیــد و تدبیــر از اختــاس  ۱۲۳و  ۱۴۰هـزار
میلیــاردی خــر میدهنــد و مــردم هــم در آتــش فقــر بــه خاکســر مبــدل میشــوند .علیرغــم ایــن همــه نهــاد مبــارزه بــا فســاد در
ایـران ،ســلطانهای فســاد از کــدام ناکجاآبــاد ظهــور میکننــد؟ مخوفتریــن مافیاهــای اقتصــادی در ایـران در چــر حامیتــی کــدام
اشــخاص و مراکــز قــدرت ق ـرار دارنــد؟ بــا ایــن حــال و وضــع باصطــاح راهانــدازی طــرح ســامانهی ســوتزنی فســاد در ای ـران کــه
طــرح مجلــس نظــام فاســد میباشــد ،چگونــه از پــس بانــد و ســلطانهای فســاد برمیآیــد؟ دوآلیت ـهی مبــارزه بــا فســاد و فســاد
حداکــری در ایـران شــک و گــان جوامــع ایرانــی را بــه طــرح و پروژههــای توخالــی نظــام بیشــر منــوده و چنیــن واقعیتــی دال بــر
آنســت کــه در ایـران مصطلحــی بــه نــام مبــارزه بــا فســاد وجــود نــدارد و بــا مفســدان هیــچ برخوردی صــورت منیگیــرد و هــر صدایی
کــه از طبــل بیعــاری نظــام در خصــوص مبــارزه بــا فســاد در ایـران درآیــد اکـرا ً شــعاری ،تبلیغاتــی ،تظاهرگونــه و ریاکارانــه اســت.

ابزارها و مکانهای عادیسازی فساد در ایران

نظــام مطلقــه فقیــه و فســادزای ای ـران ب ـرای ترویــج ،پخــش و عادیســازی فســاد در جامعــه از هــر ترفنــد و امــکان دولتــی و
مردمــی ســود میبــرد .در آغــاز نظــام متامــی مــکان و نهادهــای ایدئولــوژی را بــرای مرشوعیتبخشــی فســاد بــه کار میبــرد.
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دامنـهی فســاد در ایـران آنچنــان وســیع میباشــد کــه پایههــای نظــام را بــه لــرزه درآورده اســت .گســرش فســاد ،بســتگی بــه بســط
و گســرش دولــت در جغرافیــای مشــرک خلقهــای ایـران دارد .در جایــی کــه دولــت مشــغول مکیــدن خــون و رنــج جامعــه باشــد،
امــواج فســاد تشعشــع پیــدا خواهــد کــرد .نظــام فســادزای ایـران موجــب از هــم پاشــیدن جامعــه ،حاکمیــت دولــت بــر جامعــه
و ســیر نزولــی زندگــی آزاد در جامعــه خواهــد گردیــد .فســاد ،مرشوعیــت نظــام در میــان عمــوم خلــق را از بیــن میبــرد .اعتــاد
آحــاد مــردم و جامعــه ایـران را نســبت بــه دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی کاهــش میدهــد .گفتــار و کــردار دولــت بــه چالــش
کشــیده میشــود .آرمانهــای انســانی ،باورمندیهــا ،عقایــد و رفتارهــای فــرد و جامعــه متزلــزل میگــردد .بیتفاوتــی ،تنبلــی و
بیکفایتــی در ســطح جامعــه بــه بــار مـیآورد و صداقــت و امانتــداری را در میــان جامعــه تضعیــف میمنایــد ،یعنــی جامعــه را
در منجــاب ســقوط اخالقــی غــرق میگردانــد .آتــش خشــم جامعــه را شــعلهور میســازد و جامعــه را بــه درختــی بیمثــر مبــدل
میســازد .مادیاتگرایــی و پولپرســتی را بــه خــدای انســانها مبــدل میســازد .حــس میهندوســتی ،مســئولیتپذیری و فــداکاری
را در جامعــه تضعیــف میســازد .ســاختار جامعــه را از هــم فــرو میپاشــد و ســازماندهی خلـ ق را از بیــن خواهــد بــرد .فردگرایــی
جــای کارهــای گروهــی و اجتامعــی را خواهــد گرفــت و هــر کــس در فکــر پرکــردن جیــب خــود اســت .فســاد ،آفــت گرانــی را بــه
جــان جامعــه میانــدازد و در تنــور گرانــی نظــام ،امیــد و آرزوهــای فــرد و جامعــه بــه خاکســر مبــدل میگــردد .فســاد ت ـرازوی
عدالــت اجتامعــی را زیــرورو میکنــد و جامعــه را در جزیــرهی فالکــت فقــر و تهیدســتی اســیر میســازد .تضــاد طبقاتــی را عمیــق
و مشــکالت اجتامعــی از قبیــل؛ فحشــا ،دزدی ،قتــل ،خشــونت ،تــورم ،فـرار مغزهــا ،باندگرایــی و جاسوســی را ترویــج و روا میکنــد.
فســاد فرهنــگ ملپنیســم را در جامعــه ترویــج میدهــد .بیاخالقــی را بــه طــرز فاجعــی گســرش میدهــد .کالهــرداری ،غــارت،
فریــب و نیرنــگ و میلیتاریــزم را در جامعــه رونــق میبخشــد .ابعــاد بیســابقهی مقولـهی فســاد در نظــام ایـران موجــب گردیــده
اخــاق اجتامعــی بهطــور وســیع رضبــه خــورده و جامعــه را در آتــش بیعدالتــی و فقــر بســوزاند .تــا زمانــی کــه در ایران پیشــگیری
از تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی ،حامیــت از افشــاگران فســاد و حامیــت از شفافســازی انجــام نگــردد و نظــام در
چارچــوب واکنشهــای رسکوبگرانــه کــه بیشــر جنبـهی کیفــری و اعــال مجــازات باشــد ،ریشـهی فســاد برچیــده نخواهــد گردیــد.
در واقــع کســانی در ایـران در حیطـهی مبــارزه بــا فســاد جــای دارنــد ،خودشــان اکـرا ً افـرادی فریـبکار ،ناســامل و ملپــن سیاســی
و اقتصــادی هســتند .بــه همیــن دلیــل چنیــن نهــاد و افـرادی قــادر بــه کاســن اثـرات مرگبــار فســاد بــر جامعــه را ندارنــد .در کل
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از مــدارس ،مســاجد ،اماکــن آئینــی و نهــاد و تشــکلهای دولتــی ســود میجویــد .در ایــن اماکــن جامعــه قانــع بــرآن
میگــردد کــه فســاد و نظــام دو مقولــهی جــدا از همدیگرنــد و فســاد بــه شــیوهای سیســتامتیک در ایــران وجــود نــدارد
و نظــام بــا مفســدان مبــارزه میمنایــد و تــوپ فســاد بــه میــدان گــروه یــا بخــش کوچکــی از جامعــه و یــا دولتهــای
منطقــه انداختــه میشــود و بدیــن ســان نظــام جامعــه را در کتــاب فریــب و نیرنگــش مهــار میمنایــد .در ایــن نهادهــا
بزرگرتیــن فســادی کــه علیــه خلقهــای ای ـران صــورت میگیــرد ،نابــودی و انــکار هوی ـت ،بــاوری و عقایــد مختلــف در ای ـران
اســت .در عیــن حــال تزریــق ذهنیــت مردســاالری و پدرشــاهی در جامعــه اســت کــه منشــأ پخــش فســاد تلقــی میگــردد.
ابــزار دیگــری کــه مفســدان نظــام بــرای الپوشــانی اعاملشــان در جامعــه بــه کار میبرنــد ،ابــزار رســانه و مطبوعــات
اســت .هــر چنــد الزم اســت رســانه در افشاســازی و مهــار فســاد در جامعــ ه از نقــش ویــژهای برخــوردار باشــد،
برعکــس در ایــران بــه تریبــون مفســدان نظــام مبــدل گردیــده اســت .بــرای همیــن امــروز رســانه در ایــران بــه عرصــهی
تولیــد فســاد تبدیــل گردیــده اســت .از طریــق رســانهها جامعــه بــه بیراهــه کشــانده و ذهــن فــرد را فتــح میمناینــد.
عرصـهی اثرگــذار دیگــر ترویــج فســاد ،پــروژ ه و طرحهــای ســپاهپاســداران تحــت خدمتگــذاری جامعــه میباشــد کــه در اکــر این
طــرح و پروژههــا فســادهای کالنــی بــه حســاب مــردم صــورت میگیــرد و جــدا از غــارت و چپــاول بیتاملــال در جامعــه ،منابــع
روزمینــی و زیرزمینــی جامعــه بــه یغام برده میشــود .نظام با میلیتاریزه منودن جامعه ،ترس و وحشــت را در جامعه اشــاعه میدهد
تــا زمینـهی ســازماندهی خلــق علیه فســاد ،ظلم و ســتم را برچیننــد .خطرناکترین نهاد فســادزا در ایران ســپاه پاســداران و نهادهای
مربــوط بــه ایــن ســازمان مافیایــی میباشــد .بـرای همیــن هر طرح و پروژهی این ســازمان آغشــته به فســاد اســت .یعنی اســلح ه به
دسـتهای مفســدین نظــام بـرای فروپاشــی جامعه ســم بــه بدن آحــاد جامعه تزریــق میکنند و جامعـهای ضعیف ایجــاد میکنند.
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اختاپــوس فســاد مالــی ،ایـران را بــه چمــره هزارگونــه محنــت و ابتــا فــرو بــرده و نظــام اســتبدادگر آن را بــه دام مرگ ســوق میدهد.

راهکارهای مبارزه با فساد

امــروزه بــا و آفتــی بزرگــر از رسطــان فســاد کــه جامعــه بــا آن دســت وپنجــه نــرم میکنــد و گــوش مــردم از آن پُــر اســت ،مبــارزه
بــا فســاد و مفســدین مالــی و سیاســی در ای ـران اســت کــه بــه شــعار مفســدان جامعــه مبــدل گردیــده و کار بــه آنجــا رســیده
کــه ســلطانهای فســاد هــم دیگــر َدم از مبــارزه بــا فســاد میزننــد .در ایــران هرگــز از راه دولــت و نظــام منیتــوان بــا فســاد
مبــارزه منــود .چــون رودخانــهی فســاد در ایــران بــرای هیــچ موجــود زنــدهای امــن و آرام نیســت و جــادهی نظــام ،بــا فســاد
آســفالت گردیــده و از ایــن طــرق جامعــه را تحــت کنــرل ذهنیــت فاســد خویــش ق ـرار داده اســت .پیمــودن راه در ایــن جــاده
هرگــز گرهــی از مشــکالت عمــوم مــردم را بــاز نخواهــد کــرد .در هــر جامعـهای راهکارهــای مبــارزه بــا فســاد و مفســدین بســیارند.
در ایــن مقولــه بــه چنــد مــورد اساســی راهکارهــای مبــارزه بــا نظــام فســادزا و مفســدین دولتــی بــه رشح ذیــل اشــاره میمنایــم:
 ۱ـ بایــد ب ـرای ریش ـهکن منــودن و برچیــدن فســاد در ای ـران بــه عــزم راســخ ،محاســبه دقیــق ،برنامــه و پــروژه جامــع ب ـرای اداره
صحیــح جامعـهی دموکراتیــک اتــکا منــود.
 ۲ـ از تبلیغــات و منایــش ثــروت در بــازار و رســانهها جلوگیــری بهعمــل آیــد و کمیتههــای مردمــی مبــارزه بــا فســاد در هــر روســتا،
محلــه و شــهری ســازماندهی گردد.
 ۳ـ برای بنا نهادن جامعهای شفاف مقابل اجرائات خلق شفافیت وجود داشته و پاسخگوی کاستیها و مشکالت باشند.
 - ۴متامــی قوانینــی کــه در ایـران فســادزا هســتند ،برداشــته شــود ،چــون تصویــب قوانیــن جدیــد هیــچ دردی از مشــکالت اقتصــادی
مــردم را مــداوا نخواهــد کــرد ،بلکــه تنهــا قانــون دموکراتیــک و دموکراتیــزه منــودن ایـران و کردســتانی آزاد و دموکراتیک کلید گشــایش
جامعــه از زنجیر فســاد اســت.
 ۵ـ اف ـرادی کــه در مکانهــای شــغلی کار میکننــد و در محیطشــان فســاد رخ میدهــد ،نبایــد ب ـرای حفــظ شــغل و موقعیــت
خــود در مقابــل تخلــف و فســاد ســکوت اختیــار مناینــد ،بلکــه بــا افشاســازی فســاد مفســدین نظــام ،دیــوار تــرس و وحشــت را از هم
فروپاشــند و مانــع پوســیدگی و از همپاشــی و غــرق شــدن کشــتی جامعــه گردنــد.
 ۶ـ الزم اســت بــه نحــو کامــل از گزارشــگران فســاد در ایـران حامیــت حقوقــی ،قانونــی و مردمــی بــه عمــل آیــد و از جانــب نهادهــای
مردمــی موضعــی رادیــکال اتخــاذ گردد.
 ۷ـ تشــکیل ســازمانهای مــردم نهــاد ،احـزاب و تشــکلهای مدنــی کــه سیاســت دموکراتیــک را مبنــای فعالیــت خویــش قـرار دهند و
از ذهنیــت دموکراتیــک و اخــاق واالیــی برخــوردار باشــند ،دامنـهی فســاد در جامعــه را محــدود و ریشـهکن خواهــد منود.
 ۸ـ آمــوزش ســامل و تندرســت و بنــا نهــادن آکادمیهــا و مراکــز آموزشــی در حــوزه تخصصــی مبــارزه بــا فســاد در ای ـران از نقــش
مهمــی برخــوردار خواهــد بــود.

نتیجهگیری

میتــوان از ایــن مقولــه برداشــت منــود کــه فســاد خــون ســیال در بــدن دولــت اســت و هــر نظــام و دولتــی برای بقــا و تداوم ســلطهی
خویــش دســت بــه اشــاعه و ترویــج فســاد خواهــد زد .ایــن هم بدان معنا اســت در جایی کــه بویی از دولت به مشــام برســد ،با ترویج
فســاد جامعــه از پــای درخواهــد آمــد .نظــام اســتبدادگر ایـران بـرای حاکمیــت مطلــق بــر جامعــه ،از سیاســت ضعیفهســازی جامعــه
بهعنــوان خطرناکتریــن ترفنــد نابــودی خلــق و جامعــه اســتفاده منــوده اســت .در جامعـهای کــه فســاد ،سیســتامتیک گــردد ،جامعــه
از طاقــت خواهــد افتــاد و در نهایــت تســلیم مطالبــات پلیــد دولــت خواهــد گردیــد .چــون منشــأ متامی معضــات اجتامعی ،سیاســی
و اقتصــادی در ایـران فســاد اســت .بـرای همیــن هــر طــرح و پــروژهای از جانــب ســپاه پاســداران و بســیج مســتضعفان در کردســتان
تحــت نــام خدمتگــذاری بــه اجـرا درآیــد ،در اصــل در چارچــوب ضعیفهســازی و بــه تباهــی سکشــیدن جامعـهی کُــرد خواهــد بــود.
یعنــی نهادهــای فســادزا در ایـران و کردســتان بـرای مارژینــال منــودن و از بیــن بــردن رفلکسهــای اجتامعــی و نارضایتیهــای مدنــی
رسطــان فســاد را بــه جــان خلــق و جامعــه انداختهانــد و خویــش بســان کَنهایــی مشــغول مکیــدن خــون و رنــج جامعــه هســتند .امــا
در عیــن حــال فســاد هــم موجــب فروپاشــی نظــام و دولــت موجود در ایـران اســت و دامنهی چنین معضلــی در جامعه چقدر وســیع
گــردد ،تأثیــر نظــام و دولــت هــم در جامعــه ســیر نزولــی دربرخواهــد داشــت و نظــام در منجــاب اعاملــش غــرق خواهــد گردیــد.
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در قوانیــن بیناملللــی و داخلــیِ بیش ـرِ کشــورها ،حقــوق زندانیــان امــری «مســلم» اســت ،امــا آنچــه برجســته
میمنایــد ،کیفیــت نظــارت بــر رعایــت ایــن حقــوق در زندانهــا اســت .حقوقــی کــه بــه بــاور کارشناســان،
ســخن از اعطــای آن بــه زندانــی موضوعیــت نــدارد زی ـرا کــه ایــن بخشــی از حقــوق ذاتــی یــک زندانــی اســت.
زندانیــان از جملــه گروههایــی هســتند کــه بــر اســاس بســیاری از شــواهد از گوشـهوکنار گیتــی ،در معــرض خطــر
نقــض حقــوق خــود قـرار دارنــد .همچنیــن در آئیننامـهی اجرایــیِ ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی
(در خصــوص کــودکان بزهــکار زیر18ســال) کشــور نیــز بــر رعایــت حقــوق مجــرم و زندانــی تأکیــد فـراوان گردیــده
اســت .آئیننامـهی اجرایــی ســازمان زندانهــا اقدامــات تأمینــی تربیتــیِ کشــور ،مهمرتیــن ســندی اســت کــه در آن
بــه تفصیــل از حقــوق زندانــی یــاد شــده اســت .امــکان بهرهگیــری از تغذیــه مناســب ،بهداشــت و ســامت ،لبــاس،
محــل اقامــت و اسـر ِ
احت مناســب ،داشــن ارتبــاط بــا خــارج از زنــدان ،ارســال بســتههای پُســتی ،امــکان برخــورداری
از مالقاتهــای حضــوری و ….از جملــه «حقــوقِ مســلمی» اســت کــه در ایــن آئنينامــه ب ـرای زندانیــان در نظــر
گرفتــه شــده اســت .در همیــن ارتبــاط و بــه منظــور بررســی موشــکافانه قوانیــن مربــوط بــه زندانــی و حقــوق آن،
زیروبمهــای حقوقــی را کــه قانــون بـرای زندانیــان قائــل اســت و ملزومــات اجرایــی آنهــا را از نظــر میگذرانیــم.
آیــا حقــوق زندانــی نســبت بــه جــرم او متغیــر اســت؟ آیــا بهطــور کلــی میتــوان بــرای زندانیــان حقوقــی
ِ
تفــاوت زندانــی بــا افــراد دیگــر ایــن
متصــور منــود؟ در پاســخ میتــوان اینگونــه بیــان داشــت کــه تنهــا
اســت کــه اجــازه خــروج از یــک فضــای معینــی را نــدارد« ،حــق آزادیِ» رفتوآمــد از وی ســلب و در مکانــی
کــه زنــدان تعریــف شــده ،نگ ـهداری میشــود .بنابرایــن اگــر قوانیــن در مــورد زندانــیِ خاصــی اج ـرا نشــود ،ایــن
در واقــع تخلفــی اســت کــه از ســوی «زندانبــان» صــورت میگیــرد .بدیــن ســیاق ،رصفنظــر از ایــن کــه اف ـراد
بــه چــه علتــی زندانــی شــده باشــند ،حقــوقِ اولیــه و مســلمی دارنــد کــه بایــد رعایــت گــردد .البتــه ایــن حقــوق
حتــی شــامل اقامــت و نگــهداری زندانــی در ســاختامنهای را کــه بایــد بــر اســاس اســتانداردهای بیناملللــی
باشــند ،میباشــد .در واقــع زندانــی هامننــد امانتــی در دســت مقامهــای قضایــی میباشــد و ایــن یــک امــر
مســلم و غیرقابــل رد اســت .در مــن آئیننامــهی اجرایــی داخلــی زندانهــا ترصیــح شــده اســت «زندانیــان از
هــر گروهــی کــه باشــند هــر نــوع بدرفتــاری ،چــه جســمی ،روحــی ،توهیــن و هتــک حرمــت نســبت بــه آنــان
ممنــوع اســت» و در دســت مقامهــای اجرایــی کــه مجــری و اجــرا کننــدهی کیفــر هســتند ،امانــت اســت.

حضــور در زنــدان و جــدا بــودن از جامعــه و تحــت رشایــط محــدود و خــاص بــودن ،خــود ،چالشهــا و ضایعــات
و ایضــاً تغییــرات ناگــواری از نظــر جســمی و روانــی در زندانــی ایجــاد میکنــد کــه امــری ناگزیــر اســت .امــا
زندانــی بــه هیچوجــه نبایــد رنجــی بیــش از آنچــه را کــه اقتضــای حــر اســت ،تحمــل منایــد و علــت معاینــه
اولیــه و نخســتینِ زندانیــان در بــدو ورود بــه زنــدان از همیــن جهــت اســت کــه همیشــه بتــوان مطالعــه و بررســی
منــود کــه آیــا بــه آنــان فشــاری بیــش از آنچــه زندانــی بــودن بــر افــراد وارد میکنــد شــده اســت یــا خیــر؟
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تشدید فشارهای نظام اسالمی ایران بر زندانیان سیاسی کُرد

مناطــق کردنشــین همــواره از یکــی از محرومتریــن مناطــق ایــران محســوب میگردنــد .مشــکالت زنــان کُــرد یــک بُعــدی
نیســت و ابعــاد و تبعــات اقلیــت بــودن از نظــر قومــی و مذهبــی شــکل مضاعــف ســتم روا شــده بــر زنــان را بــه چنــد بعــد
مبــدل کــرده اســت .زنــان كــرد ب ـرای تأمیــن حقــوق خــود نــه تنهــا بــا چالشهــای جنســیتی روبــرو هســتند و تحــت قوانیــن
ضا ٓمیــز قـرار دارنــد بلکــه ســاختار اقتصــادی معیــوب و بیــار ،ســنت و مذهــب کــه از حامیــت قانــون بهــره میجوینــد بــر
تبعی 
ابعــاد ایــن تبعیضــات افــزوده اســت .در بســیاری از مــوارد مــردان بهصــورت گروهــی از خانوادههــا گرفتــه و کشــته یــا اعــدام
شــدهاند یــا مجبــور بــه تــرک خانــواده و بــه یکــی از احـزاب سیاســی پیوســتهاند و زنــان مجبــور شــدهاند بــار ســنگین فشــار
اقتصــادی خانــواده را بــه دوش کشــند و از ســوی دیگــر همــواره تحــت فشــارهای شــدید دســتگاههای امنیتــی قـرار گرفتهانــد.
بحرانهــا و سیاسـتهای نظامــی دولــت نیــز بــر بــار فشــار بــر زنــان افــزوده اســت .درگیریهــا و رشایــط کائوتیــک منطقــه،
وضعیــت اقتصــادی و فرهنــگ ســنتی و عــدم حامیتهــای قانونــی ،ا ٓمــار خودســوزی ،خودکشــی و قتلهــای ناموســی را
دوچنــدان منــوده اســت .قوانیــن نیــز از کودکهمــری و ازدواجهــای اجبــاری ،خشــونت خانگــی علیــه دخـران و زنــان كُــرد،
خودكشــی از طریــق خودســوزی و قتلهــای «ناموســی» کــه حقــوق ا ٓنــان را بیــش از پیــش زایــل میکنــد ،جلوگیــری نکــرده
و در راســتای تقویــت ایــن ناهنجاریهــا گام برم ـیدارد .همچنیــن زنــان کنشــگر و فعــاالن مدنــی و سیاســی کــرد بهدلیــل
سیاســی بــودن منطقــه بیشــر دســتگیر ،بازداشــت ،مــورد شــکنجه و احــکام طوالنــی مــدت قـرار میگیرنــد .هــم اکنــون زنــان
زندانــی کُــرد کــه همگــی سیاســی و در تبعیــد در زنــدان بــه رس میبرنــد و از رسنوشــت ا ٓنــان بــه دشــواری میتــوان آگاه
شــد ،از داشــن وکیــل محــروم و یــا حــق صحبــت بــه زبــان کُــردی بــا اف ـراد خانــواده خــود را ندارنــد .ب ـرای منونــه زینــب
جاللیــان زندانــی سیاســی محکــوم بــه حبــس ابــد اســت کــه اکنــون نیــز بــا توجــه بــه بحـران کرونــا بــه زنــدان کرمــان تبعیــد
شــده اســت .شــایان یــادآوری اســت کــه ایشــان بــر اثــر شــکنجههای فیزیکــی و روانــی و همچنیــن بازجوییهــای طوالنــی و
حبــس در زنــدان انف ـرادی بــه بیامریهــای گوناگــون مبتــا گشــته و بــه دلیــل عــدم رســیدگیهای جــدی پزشــکی – درمانــی
در مــرز نابینایــی کامــل قــرار دارد .رژیــم ایــران میبایــد بــه طــور روشــن در مــورد وضعیــت زنــان کُــرد زندانــی کــه بــه
دلیــل ســتم چندجانبــه از حقــوق انســانی خــود محــروم هســتند ،اطالعرســانی منایــد .گرچــه عــدم وجــود اطالعــات کافــی در
رابطــه بــا نقــض حقــوق زندانیــان سیاســی زن کُــرد مانــع از پرداخــن تفصیلــی بــه وضعیــت بغرنــج آنــان میگــردد .بــه دلیــل
مشــکالت و تبعــات تبعیضــات علیــه زنــان کُــرد کــه برخــی از ا ٓنــان بــا زنــان ســایر مناطــق ای ـران مشــرک اســت و همچنیــن
در تبعیــد بــودن بیشــر اعضــای ایــن گــروه امــکان کســب آگاهــی از متــام مســائل و کامــل بــودن گزارشــات میــر منیباشــد.
زمانــی کــه ســازمان حقــوق بــر کردســتان و اعضــای کمپیــن یــک میلیــون امضــا شــاخه مناطــق کردنشــین ،انجمــن زنــان مریوان
و انجمــن زنــان ا ٓذرمهــر و ...فعــال بودنــد ایــن امــکان بیشــر فراهــم بــود امــا هــر کــدام از ایــن ســازمانهای غیرانتفاعــی
بــه دلیــل فضــای امنیتــی کردســتان و جــو غیردموکراتیــک در ایــران بــه نوعــی غیرقانونــی اعــام شــده و اعضــای آنهــا
یــا روانــه زنــدان یــا از کشــور و محــل زادگاه خــود رانــده شــدند و یــا اعضــای ا ٓن در ایــران تحــت فشــار و بازجویــی قــرار
دارنــد کــه در ایــن مســیر فراینــد زندانپذیــر شــدن یــا جامعهپذیــریِ زنــان در زنــدان یکــی از موضوعــات مــورد بحــث در
رابطــه بــا زنــدان زنــان اســت .زنــان در زنــدان بــا فشــارهای عصبــی و مشــکالت اجتامعــی نظیــر ســلب آزادی ،ممنوعیــت
ارتبــاط بــا خانــواده و دوســتان و تحمــل روشهــای انضباطــیِ ســخت مواجــه هســتند کــه ناگزیرنــد از طریــق جامعهپذیــری،
بــا هنجارهــای حاکــم در زنــدان یــک دنیــایِ جدیــد و قابــل تحمــل بــرای خودشــان بســازند .فراینــد زندانپذیــر شــدن بــا
جامعهپذیــری در زنــدان بــه شــکلگیری «خــرده فرهنگــی زندانیــان» منتهــی میشــود کــه ایــن خــرده فرهنــگ بــا هنجارهــا
و ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه در تعــارض اســت .در ایــن میــان تفــاوت فــردیِ زنــان ،نــوع شــخصیت فــرد ،شــیوههای جامعــه
پذیــریِ فــرد پیــش از ورود بــه زنــدان و ارتباطهــای فــرد بــا خــارج از زنــدان موجــب میگــردد فرایندهــای جامع ِهپذیــری در
زنــدان ب ـرای هم ـهی اف ـراد بهطــور یکســان صــورت نگیــرد و برخــی از آنهــا نتواننــد دنیــای اجتامعــیِ زنــدان را بپذیرنــد.
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در جوامــع مذهبــی و دینــی ،قربانیــان اصلــی خشــونت و نامالیــات هامنــا زنــان میباشــند .در ایــن نظامهــا زنــان بــە دار
آویختــە میشــوند ،سنگســار میگردنــد ،تحــت عناویــن مختلــف قومــی ،عشــیرەای و ناموســی بــە قتــل میرســند ،در دلســوزی
مطلــق والدیــن از هــان بــدو تولــد یــوغ دیــن را بــر گردنــش انداختــە و ختنــە میگردنــد و چــون نصفــی از مــرد بــە وی
مینگرنــد و زنــان در اعـراض بــە ایــن بیــدادی ،در ســنین نوجوانــی دســت بــە هــان کاری میزننــد کــە صاحبــان رسمایــە در
کشــورهای فوقمــدرن خویــش دیگــر همجنسانشــان را وادار بــە آن منــودە و متــدن و پیرشفــت نــام نهادەانــد ،برداشــن رقبــای
همجنــس در گــذر رســیدن بــە موفقیــت بــە هــر قیمتــی .آری! امــروز مــا شــاهد دشــمنی ریشـەداری در میــان زنــان میباشــیم
کــە ب هراســتی آمــار تلفــات روحــی و جانــی آن بــە مراتــب بیــش از یــوغ دشــمنی سیســتم رسمایـەداری بــە چشــم میخــورد،
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واضــح اســت در سیســتم امپریالیســتی پــول ،رسمایــە و حکومتهــای دســت نشــاندەاش ،زنــان قربانیــان اصلــی
خشــونت و نامالیــات بــودە و میباشــند .زنــان در جوامــع رسمایــهداری عمــا بــە کاالیــی ارزان جهــت جلــب اذهــان و
فــروش آن تبدیــل گشــتەاند .دخــران و زنــان بســیاری در آرزوی مــدل شــدن توســط ایــن سیســتم ،ســالهای جوانــی
خــود را بــە تباهــی دادە ســالها در پشــت درهــای مدی ـران مــرد در انتظــار مقبــول واقــع گشنتشــان مــورد آزار روحــی و
تجــاوز جنســی قــرار میگیرنــد ،در ورطــەای میافتنــد کــە تنهــا ابــزار رسیدنشــان بــە هــدف ،هامنــا مقابلــە منــودن
بــا رقبــای همجنسشــان بــودە و در ایــن گــذر بــرای رســیدن بــە هــدف از هیــچ حربــەای کوتاهــی منیمناینــد.
منونــە عملــی و قابــل تامــل ایــن نحــوە آمــوزش را بــە وضــوح در زندانهــای زنان میتــوان مــورد مطالعە قـرار داد .زنــدان قرچک
ورامیــن ،بازداشــتگاهی بــا کمرتیــن امکانــات بهداشــتی و رفاهــی مختــص بــە بزهــکاران اجتامعی زن اســت .مجرمینــی کە تحت
رشایــط نابســامان اقتصــادی و اجتامعــی مرتکــب جنایت گشــتە و در محیطی غیرقابل تحمل نگهــداری میگردنــد .در این مکان
منفــور شــخصیت زن کــە بــە طــور طبیعی و ماهیتا با خشــونت و جنگ در منافات اســت ،مبدل بە اعجوبــەای غیرقابل توصیف
میگــردد .زنــی کــە تحــت ســتم ،شــکنجە و آزار مردهــای خانــوادە و قوانیــن مردپســند جامعــە مجبــور بــە ارتــکاب جــرم گشــتە،
آنجــا خــود تغییــر ماهیــت هویتــی میدهــد و یکبــارە نقــش بازجو و شــکنجەگر مــرد را در قبــال دیگــر زندانیــان همجنس خود
بــە عهــدە میگیــرد .بـرای ارضــای مســائل جنســی ،تامیــن مخــارج زنــدان ،رتقوفتق کارهــای روزانــە دیگر همبندیهــای ضعیف
را بــا تهدیــد و خشــونت بــە بــردە خویــش مبــدل میســازد و محیــط زنــدان را بــە دوزخــی بـرای دیگــر زندانیــان تبدیــل میکند.
در چنــد ســال گذشــتە تاکنــون دولــت بــە قصــد شــکنجە صدچنــدان محکومــان جرائــم سیاســی ،بســیاری از زندانیــان سیاســی را
بــە ایــن زنــدان عمومــی انتقــال دادە و بنــا بــر گزارشهــای موجــود ایــن گــروە از زندانیــان سیاســی مــورد آزار قـرار گرفتەانــد
از جملــە حملــە بــا آلــت شیشــەای و مجــروح منــودن ســهیال حجــاب در چنــد روز گذشــتە را میتــوان نــام بــرد .مکانــی کــە بــە
جـرات میتــوان گفــت آئینــە متاممنــای زندگــی بیــرون و پســامیلە زنــدان اســت.
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یکــی از پیامدهــای منفــی زنــدان زنــان ،ایجــاد فرســودگیِ روحــی در بیــن زندانیــان اســت کــه بــه شــکل افرسدگــی ،ناامیــدی و
انــزوا ظاهــر میگــردد .فرســودگیِ روحــی خــود موجــب پیدایــش رفتــار خشــونتآمیز گردیــده کــه بعضـاً منجــر بــه خودزنــی
بیــن زنــان کــه ســابقه (زندانــی شــدن) نداشــته و محیــط زنــدان ب ـرای آنهــا نامأنــوس و غیرقابــل تحمــل اســت ،میگــردد.
پیامــد منفــیِ دیگــر تأثیــر مجــاز ِ
ات حبــس بــر خانوادههــایِ آنهــا اســت .اعــال برچســب ارتــکاب جــرم بــه زنــان متأهــل،
احســاس تعلــق ،تعهــد و تقیــد فرزنــدان بــه مــادرانِ دربنــد را کاهــش میدهــد .افزایــش آمــار زندانیــانِ زن در زندانهــای
موقــت و دائــم مشــکالت فراوانــی بــه وجــود آورده اســت .یکــی از ایــن مشــکالت مربــوط بــه آن دســته از زندانیانــی اســت
کــه کــودکانِ نــوزاد داشــته و یــا باردارنــد و ناگزیرنــد نــوزادان خــود را تــا مدتــی در زنــدان و تحــت مراقبــت خودشــان نــگاه
دارنــد و در ایــن خصــوص کــودکانِ زنــانِ محبــوس نیــز بــه هم ـراه مادرانشــان قربانــی جرائــم و رشایــط اجتامعــی هســتند.
تاریــخ زنــان ،تاریــخ جــر و زور اســت .جــری کــه عمــا گــردن میزنــد و زنــان هیــچ انتخــاب دیگــری جــز گــردن
نهــادن ندارنــد ،در متامــی مــوارد ،امــر اخالقــی چنیــن حکــم میکنــد کــه اگــر آنهــا در عمــل ،رسخویــش را از دم
تیــغ ندزدنــد ،گردنشــان را بزنیــد؛ یعنــی آنهــا فقــط تحــت رشایطــی میتواننــد از خــود محافظــت مناینــد کــه بــه
انســانی ماشــینی در ســکوت مطلــق مبــدل گردنــد و مجــازات تعییــن شــده در قبــال بینظمــی زنــان گردنزنــی اســت.
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معضلــی کــە چشــم پوشــیدن از آن بیــش از ایــن جایــز نیســت.هشــداری بــە همجنســانم کــە مــا ب هراســتی بــە بازیچەهــای
افــکار مردســاالرانە بــدل گشــتەایم و در ایــن عــدم اعتــاد بــە همجنســان خــود راە را ب ـرای آنــان بــاز گذاشــتەایم کــە تــا
المتناهــی تاریــخ مهــر ،جنــس دوم را بــر پیشــانیامن زنــدە نــگاە داشــتە و بــە رسکــوب توانائیهــای بیشــارمان ادامــە دهنــد.
بســیاری از زنــان خــود در قعــر اضمحــال بــا سیســتم ضــدزن ق ـرار داشــتە و بــە عاملیــن و آمریــن جنایــت اربابــان مــرد
بــدل میگردنــد .جنبــش زن در ای ـران پــس از ســال  ١٣٨٨و صــادر منــودن طیــف عظیمــی از هــواداران رژیــم بــە خــارج از
کشــور منــود واضــح دیگــری از طــرز تفکــر برد ەوارانــە در خــود دارد .زنــان و دخـران جوانــی کــە بــا نــام دفــاع از زن و آزادی،
تریبونهــای کشــورهای اروپائــی و آمریکائــی را بــە خــود اختصــاص دادنــد و فرمــان هــر فراخــوان را از معصومــە ابتــکار و
فائــزە هاشــمیها دریافــت کــردە و بــە مــرور زمــان خواســتههای برحــق زنــان ای ـران را تــا حــد خواســت تغییــر در پوشــش
توســوی مبــارزات مدنــی زنــان را در اشــکال و انــواع و تحــت ترکیــب رنگهــای مختلــف رهــری
تقلیــل منودنــد و عمــا سم 
میمناینــد .در اینجــا نیــز رقابــت ،رسکــوب ،نفــوذ و البتــە تاثیــر مخــرب نقــش زنــان در قبــال همدیگــر بــە وضــوح قابــل درک
و رویــت میباشــد .عملــی کــە شــاید بــا نــام و نقــش مــرد هرگــز بــە نتیجــە منیرســید .بیــش از چهــار دهــه اســت کــە
جامعــە دیــن و مردســاالر ای ـران بــا وجــود حکومتــی ارتجاعــی ،اســامی قــرون وســطایی ،سیســتمی در اوج آپارتایــد جنســی
دسـتوپنجه نــرم میکنــد .رسکــوب سیســتامتیک زنــان ،حجــاب اجبــاری ،تفکیــک جنســیتی در متامــی ابعــاد و آحــاد جامعــە
و تبدیــل زنــان بــە شــهروند درجــە دوم ،نقــض حقوقــی در قوانیــن رســمی کشــور همگــی خصلــت اصلــی ایــن حکومــت بــودە
و رسکــوب و بیعدالتــی روزمــرە ســهم زنــان جامعــە و یــا بــە عبارتــی بهــر ،نیمــه تشــکیل دهنــدەی جامعــە میباشــد.
حاکمیــت سیســتم پدرســاالر ،مردســاالر و واپســگرا در جوامــع بــری پدیــدەای خــاص و مختــص بــە چهــار دهە گذشــتە نیســت
بلکــە ریشــە در فرهنگــی بــە قدمــت  ٥٠٠٠ســال دارد ،تاریخــی بــە درازای تاریــخ زیــر کشــاندن زن از اریک ـەی الوهیــت و
تبدیــل منــودن آن بــە بــردەی جنســی در جامعــە مردســاالر .زنســتیزی در جامعــە ای ـران بــە اوج خــود رســیدە و همزمــان
شــاهد تــاش زنــان آزادیخــواە از بــدو رس کار آمــدن حکومــت داعشــی ای ـران تــا بــە امــروز بودەایــم .تــاش جهــت تغییــر
وضعیــت کنونــی بــا رسکوبهــای خشــن روبــرو بــودە اســت .بنابرایــن مبــارزە وســیع بـرای رهائــی زن یــک واقعیــت انکارناپذیــر
جامعــە غــرق در بح ـران ای ـران میباشــد .جنبــش زنــان ای ـران بــا وجــود هم ـەی اعــال وحشــیانه و رسکوبهــای هولنــاک
جمهــوری ضدبــری همچنــان ادامــە داشــتە و مرعــوب مردســاالری و قوانیــن ضـدزن حکومــت نگشــتە؛ امــا متاســفانە بــا توجە
بــە توضیحــات ذکــر شــدە و نقــش مخــرب زنهــای معلومالحــال وابســتە بــە سیســتم؛ جنبــش مدنــی زنــان سمتوســوئی
از پیــش تعییــن شــدە کــە در راســتای تغییــرات احتاملــی در راهکارهــای آینــدە رژیــم میباشــد ،گرفتــار گشــتە اســت.
ب ـرای پاس ـخگویی بــە ایــن ســوال کــە چ ـرا احــکام زنــان سیاســی در نظــام اســتبدادی ســنگینتر و بــە مراتــب خش ـنتر از
بەطــور مثــال مبارزیــن بازداشــتی بــا هویــت و ملیــت فــارس اســت بایــد بازبینــی مختــری از تاثیــر جنبــش زنــان کردســتان
بــر جنبــش زنــان در ای ـران منــود .جنبــش زنــان ای ـران در شــکلی ملــی و ســنتی در ســالهای  ١٢٨٩تــا  ١٣٢٠هجــری شــکل
گرفــت و دارای دســتاوردهای نســبی بــود .بــە عبارتــی از دورەی مرشوطــە ایــن مبــارزات بــە رهــری خانــم زرینتــاج قزوینــی،
نخســتین منــادی آزادی زن ایــران رقــم خــورد .پــس از آن در راســتای مبــارزات ملیگرایانــە و تــاش جهــت کســب آزادی
بیــان و حــق رای کــە البتــە نشــات گرفتــە از وضعیــت جهــان پــس از جنــگ جهانــی اول بــود ،صــورت گرفــت .در همیــن
دوران تاریــخ از زنــی کُــرد بــە نــام «فاتــە رەشــی گلباخــی» از کردســتان ای ـران اشــارە میمنایــد کــە دلیرانــە بــا ســپاە روســیە
درگیــری مســلحانە داشــتە و بعدهــا مبــارزە مســلحانە بــا قشــون رضــا شــاە پهلــوی در ســال  ١٩٣٧را نیــز صــورت داده اســت.
قیــاس کوچکــی از مبــارزات مدنــی زنــان ای ـران مورخــە  ١٢٨٩تــا  ١٣٢٠و پــس از آن منحــل شــدن شــدن ارگانهــای تبلیغــی،
نرشیــە و روزنامەهــای جنبــش یکــی پــس از دیگــری در دوران حکومــت ننگیــن رضاشــاە و همزمــان پــای نهــادن بــە عرصــە
مبــارزات مســلحانە زنــان کــرد جهــت مبــارزە ،دلیــل کشــتار ،زنــدان و شــکنجە زنــان کــرد را بــە خوبــی منایــان میســازد.
ALTIRNATIV PJAK
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ســنت ضعیفەســازی زن بــە هـزاران ســال پیــش بازمیگــردد .ضعیفگــی زن بەعنــوان کهنتریــن نــوع بردگــی ریشــە در سیســتم
رسمایەداری دارد و البتە برای حفظ قدرت در دست صاحبان آن؛ تالش در زمینە ضعیفەسازی از جامعە از طریق جنسیتگرایی
موجــب گشــتە امــروز شــاهد فلجــی مطلــق آن در قبال سیســتم زور و رسمایە باشــیم .جوامع بە اصطــاح مدرن امــروزی در تب
ســوزان چالــش و تناقــض بــا مفهــوم اصلــی حیــات بــر میبرند .سیســتم ضدانســانی رسمایە بـرای تداوم اقتــدار از هیچ کشــتار
و جنایتــی دریــغ منیورزنــد و بـرای ســاکنین کــرە خاکــی و مخرومبــان ،ارمغانــی جــز مــرگ ،جنــگ و غــارت و از خودبیگانگی در
کشــورهای مســتعمره و افرسدگی و زندگی پوچ و بیمعنای ماشــینی در کشــورهای به اصطالح مدرن ،بە همراە نداشــتە اســت.
در بازنگــری بســیار مختــری بــە تاریــخ معــارص مــی تــوان ایــن برداشــت را منــود کــە همــوارە و بــە دالیــل متعــدد اعـراض بــە
ایــن سیســتم وجــود داشــتە و از ســویی بــە طــرق مختلــف رسکــوب گشــتە اســت .آنچــە بیــش از همــه توجــە اذهــان کنجــکاو
را بــە خــود معطــوف مـیدارد هامنــا نقــش برجســتە زنــان در انقالبهــا و اعرتاضــات میباشــد کــە البتــە بــا توجــە بــە قانــون
تبعیــض ،ضعیفــە شــمردن ،دیــدگاه کاالیــی و ابـزاری بــه زنــان و انــواع موانــع دینــی و رشعــی ،اجتامعــی و خانوادگی کــە هموارە
چــون غلوزنجیــر بــر دســت و پــای زنــان بســتە شــدە ،وزن ایــن مشــارکت را در تحلیــل صدچنــدان میمنایــد .فرودســتی زنــان
و جنــس دوم انگاشــن آنهــا از گذشــتههای دور از باورهــای مســلم مــردان بــوده و ســتمهای روا شــده بــر زن ،از کهنتریــن
و بزرگرتیــن ســتمهای تاریــخ بــری اســت .در میــان زنــان ای ـران پویشــی در جریــان اســت کــه بیشــر در کلمــه فمینیســت
خالصــه شــده اســت .قــدر مســلم ایــن اســت کــه معنــای فمینیســم در ایـران بهطــور الزم تبییــن نشــده و جنبههــای افراطــی آن
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جنبــش زنــان کردســتان بــا وصــف وجــوە اشـراک در بعــد جغرافیایــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتامعــی بــا ســایر جنبشهــای
زنــان در ای ـران ،دارای وجــە متایــز خــاص خــود میباشــد و آن هامنــا حالــت عصیانگرانــە آن و "نــە" گفــن بــە کلیــت نظــام
حاکــم اســت و ایــن نیــز آزادی عمــل بیشــری را در محکــوم منــودن زندانیــان سیاســی کــرد بــە جرائــم محــرب بــه نظــام
دادە اســت .متاســفانە بایــد گفــت جنبــش زنــان نــە تنهــا توســط حاکمیــت ضــدزن بــە شــنیعترین شــکل ممکــن رسکــوب
میگــردد ،بلکــە همــوارە مــورد تاختوتــاز ناسیونالیســتها و اینرتناسیونالیســتهای چــپ نیــز بــودە و بــا بیمهــری
بــە آن نگریســتە شــدە ،بــە عبارتــی تاریــخ جنبــش زنــان کــرد هامننــد تاریــخ ملــت کــرد ،تاریــخ رسکوبشــدەای دارد.
در اقصــی نقــاط جهــان صــدای انقــاب زنانــە بە گوش میرســد .انقالبی کە میتواند پایەهای سیســتم اســتثامر انســان بر انســان
را بــە لــرزە درآورد و نویدگــر جهانــی نویــن باشــد .عمــق فاجعــە و اجحــاف در حقــوق زن را بە قلم کشــاندن در کالم ،غیرممکن
اســت امــا چــون آئینــەای متــام قــد کــردار حکومــت در قبــال زندانیانی چــون زینب جاللیان ،ســهیال حجــاب و دیگر دگراندیشــان
بیانگــر عملکــرد قانــون ،ســنت و فرهنــگ آن جامعــە در مقابــل زنــان میباشــد .باشــد تــا پوینــدگان حقیقــت بــا درایــت خــواص
بــە تعمــق در ایــن بــاب واداشــتە شــدە و ببینــد کــە چگونــە بــا اســتناد بــە قانــون نە تنها حــق انتخــاب و زندگی در شــان انســان
را از زنــان گرفتــە بلکــە حتــی پــس از مــرگ نیــز بــا ابـزار دیــن و قانــون ســعی در پایــال منــودن هویــت حقوقیشــان میمناینــد.
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در سیســتم ضدانســانی پــول و رسمایــە و بــه ویــژه حکومتهایــی بــا ســلطهی دیــن ،زنــان بەدلیــل جنســیت خــود مجــرم
محســوب میگردنــد .مزیــد بــر ایــن حکــم کلــی ،اگــر ورای زن بــودن پســوند ملیــت ،دیــن و مبــارزات سیاســی و مدنــی نیــز
بــە مقولــە اضافــە گــردد ،میتــوان دلیــل اجحــاف در قوانیــن حاکــم بــر آن جامعــە را بــە وضــوح درک منــود .رستیــر اغلــب
اخبــار روز ســخن از زندانیــان زن کُــرد دارد .زنانــی کــە منــاد مقاومــت در مقابــل جــر و شــکنجە در زندانهــا گشــتەاند.
زنانــی کــە بــە جــرم عــدم تحمــل احــکام غیرانســانی از جانــب حکومــت و خانــوادە دســت بــە خودکشــی میزننــد ،زنانــی
کــە جرمشــان فقــط زن بــودن میباشــد .معلمــی کــە بــە جــرم آمــوزش زبــان مــادری بــە  ١٠ســال حبــس محکــوم گشــتە،
تنهــا زندانــی سیاســی زن کــە محکــوم بەحکــم ابــد اســت و در رشایــط جســمی و ســامتی بســیار نامســاعدی بــر میبــرد،
بــە چندیــن زنــدان در طــول ایــن ســالها تبعیــد گشــته آن هــم در رشایطــی کــە تــب جانســوز کرونــا در زندانهــای محــل
اقامــت زینــب جاللیــان جــان چندیــن زندانــی را گرفتــە اســت .زندانــی سیاســی کــە حــق صحبــت منــودن بــە زبــان مــادری
را در مالقــات بــا خانــوادە نــدارد و ب ـرای تهیــە مــداوا و ویزیــت نــزد پزشــک ،هــر بــار تحــت شــکنجە ،تهدیــد و خشــونت
قــرار گرفتــە و وی را ترغیــب بــە اعــراف اجبــاری تلویزیونــی در قبــال گرفــن دریافــت امکانــات پزشــکی میمناینــد.

57

برجســتگی خاصــی یافتــه کــه در بســیاری مواقــع همیــن جنبهها ،عاملــی مؤثر در تأخیر رشــد و تحول فمینیســم گردیده اســت.
اعدامهــای ماههــای اخیــر ،جابجائــی و انتقــال از پیــش اعــام نشــدە زندانیــان در رشایطــی کــە بیــاری کوویــد ١٩
در ســطح وســیعی بســیاری از زندانیــان را مبتــا منــودە ،افزایــش فشــار بــر خانــوادە زندانیــان ،کشــتار روزانــە کولــران و
تخریــب محیطزیســت و آتشســوزیهای عمــدی نشــانه تــرس رژیــم از رسنگونــی اســت .رژیــم نیــک میدانــد کــە
پاشــنە آشــیل مدافعــان آزادی در داخــل و خــارج از مرزهــای کشــور ،زندانیــان سیاســی میباشــند و بەدلیــل آنکــە افــکار
ایــن طیــف از جامعــە مبــارزان را بــە وضعیــت رقتبــار و خطرنــاک زندانیــان جلــب منایــد دســت بــە انتقــال زندانیــان
سیاســی زن بــە قرچــک و زندانیــان سیاســی کــم ســن و ســال را بــە فشــافویە زدە اســت .بــرای اعــراض بــە ایــن عمــل
شــنیع متامــی مدافعیــن نیــروی خــود را بــکار میبندنــد تــا بــا جم ـعآوری امضــای مخالفــان ،داد بــە بیــدادگاه ســازمانهای
دفــاع از حقــوق بــر بربنــد کــە از دیــد هیــچ تحلیلگــر و ناظــر امــور بیناملللــی عــدم کارائــی ایــن ارگانهــا پــس از
ســال  ،١٩٩٩پنهــان نیســت .بەطــور مثــال در رابطــە بــا مــورد زینــب جاللیــان ســال  ١٣٩٥از ســوی ســازمان حقــوق
بــر ســازمان ملــل بــە حکومــت ای ـران ابــاغ گردیــد کــە زینــب بایــد آزاد گــردد و حتــی بــە وی غرامــت پرداخــت گــردد.
بــا توجــە بــە ورشکســتگی غیرقابــل انــکار و وضعیــت نامناســب اقتصــادی ،حاکمیــت ایـران بــا پیشــنهاد انــواع رسمایەگــذاری
بــا ســود بــاال از کار بــا بــورس و اوراق بهــادار تــا خریــد نفــت طیــف انــدک امــا صاحــب رسمایــە را نیــز مجــذوب بقــای خــود
منــودە و در ایــن میــان بیــش از دو مــاە از اعرتاضــات منســجم کارگـران جنــوب میگــذرد کــە قطعــا اگــر مســائل ذکــر شــدە
اذهــان عمومــی فعالیــن سیاســی و مدنــی را بــە خــود مشــغول ننمــودە بــود ،بایــد اعرتاضــات رسارسی و منســجم جهــت
پشــتیبانی از اعتصابکننــدگان را شــاهد میبودیــم .رژیــم بــا علــم بــە ایــن بازخوانــی در ماههــای گذشــتە فشــار را بــر متامــی
مــوارد نامــردە بیشــر منــودە و بــە ایــن وســیلە مانــع انســجام مخالفــان در صفــی واحــد با خواســتههای مشــخص گشــتە اســت.
قاعدتــا هرجــا ســتم هســت ،مقاومــت هــم صــورت خواهــد گرفــت .مقاومتهایــی هــر چنــد کوچــک چــە بــە شــکل فــردی
و چــە گروهــی جهــت بازگیــری حــق زندگــی و البتــە حکومــت در تقابــل بــا ایــن مقاومتهــا رس در گریبــان فــرو منیبــرد و
بـرای پیشــگیری از ریــزش کاخ دروغیــن قدرتــش دســت بــە رسکــوب میزنــد کــە در ایــن مــورد تاریخچــە مبارزاتــی کردســتان و
رسکــوب همــە جانبــە و خونیــن آن لکــە ننــگ بزرگــی در کارنامــە حکومــت ضدبــری ایـران میباشــد .خصومــت و دشــمنی
بــا ملــت کــرد بــە دالیلــی همچــون نـژاد و ملیــت ،جنســیت و آئیــن از بدیهیــات قابــل رویــت آن اســت امــا آنچــە حکومــت
شــیخ و شــاە را وادار بــه کشــتار ،کــوچ اجبــاری مــردم کــرد و زندانــی منــودن آنهــا کــرده هامنــا حــس آزادیخواهــی و مبــارزە
جهــت برابــری در میــان ملتــی اســت کــە بــە درازای تاریــخ مــدون سیســتم رسمایــە مــورد ظلــم قـرار گرفتــە اســت .ملتــی کــە با
شــوق پیوســن بــە صفــوف منادیــان آزادی فرزندانــش را تربیــت میمنایــد ،مردمــی کــە بــا شــادی و هلهلــه شهیدانشــان را بــە
خــاک میســپارند ،مردمــی کــە دخرتانشــان در ســیاهچالەهای زنــدان حکومــت ،اســطورەای از اســتقامت و مقاومــت گشــتەاند.
در رابطــە بــا دلیــل فشــار مضاعــف بــر زندانیــان زن بــا جرائــم سیاســی ،بــا تنــی چنــد از جــان بدربُــردگان و زندانیــان دهــە
کشــتار دســتە جمعــی ،دهــە خونیــن شــصت ،متــاس گرفتــە و نظــر آنهــا را کــە ملیــت فــارس دارنــد جویــا گشــتم .آنــان بــا
بغضــی در گلــو از تجربیــات شــخصی خــود در ســلولهای زنــدان گفتنــد از زنــان کُــرد ،بلــوچ و ترکمنــی کــە بارهــا توســط
اف ـراد متعــدد مــورد تجــاوز ق ـرار گرفتــە بودنــد ،دخ ـران جــوان کــردی کــە بــە محــض شــنیدن بــاز شــدن درب ســلول بــە
نشــانە اســتقامت در برخــورد علیــە شــکنجەگران ،شــلوارهای خــود را پائیــن میکشــیدند و بــا برقــی رعدآســا در چشــان
پــر از خشــم بــە آنــان نشــان میدادنــد کــە تجــاوزات متعــدد جنســی از روحیــە اســتقامت آنهــا منیکاهــد ،از مادرانــی
کــە در طــول حکــم زندانشــان فقــط یــک بــار موفــق بــە دیــدار فرزندانشــان شــدە بودنــد و از اعرتاضــات دیگــر زندانیــان
بــە ایــن ظلــم مضاعــف خاطراتــی دریافــت منــودەام کــە بــه راســتی قلــم از بازتک ـرار آن جنایــات رشمنــدە اســت و ناتــوان.
در کلیــت موضــوع ،هــدف اصلــی رژیــم را میتــوان در وحلــە اول آســیمیلە منــودن دیگــر ملیتهــا و رسکــوب شــدید
جنبشهــای رادیــکال در زنــدان و در درجــە دوم آزمــودن طــرق مختلــف شــکنجە و تهدیــد در محیــط بســتە و کوچــک
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در حقیقــت ســازماندهی و انجــام اقدامــات تروریســتی رویــه همیشــگی رژیــم ایـران بــوده اســت امــا ایــن حــد از گســتاخی
و بیپروایــی در انجــام ایــن جنایــات را تنهــا میتــوان ناشــی از هــراس بیحــد حاکــان کشــور از آینــده و ناامیــدی از
تــداوم حکومتشــان دانســت .بنبســت و شکســت نظــام حاکــم در همــه عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،ایدئولوژیــک
و فرهنگــی ،چشــمانداز فروپاشــی ناگزیــر را در برابــر نظــام قــرار داده اســت .رژیــم میکوشــد بــا توســل بــه اعــدام،
تــرور و کشــتار ،هراسافکنــی منــوده و ب ـرای خــود راه گریــزی بیابــد امــا تنهــا بــر دامنــه انزجــار میافزایــد و آینــدهاش
را ســیاهتر میکنــد .از ایــن بیــش ،رژیــم بــا اج ـرای ایــن گونــه سیاس ـتها ســعی در کشــیدن فضــای سیاســی ای ـران بــه
خشــونت دارد و هرگونــه فرصــت یــا امــکان گــذار مســاملتآمیز بهســوی دموکراســی را از بیــن بــرد .بــه رغــم ایجــاد
محدودیــت و رسکوبهــای وحشــیانه از ســوی رژیــم ،خلــق کــرد بــا شــجاعتی مدنــی و عقالنــی بــه فعالیتهــای خــود
ادامــه داده اســت .طــی ایــن چهلویــک ســال حکومــت اســامی نیــز نتوانســته بــا تهدیــد ،توهیــن ،تحقیــر ،فشــارهای
بوشــتم ،محرومیتهــا و محدودیتهــای اجتامعــی و فرهنگــی ،دســتگیری ،زنــدان ،شــکنجه،
روانــی ،تــرور شــخصیت ،رض 
تــرور و اعــدام ،بــر عــزم راســخ زنــان و مــردان کــرد و حتــی کولـران رشیــف و دیگــر اقــوام ،تاثیــری بازدارنــده داشــته باشــد.
کارنامــهی حاکمیــت ایــران رسشــار از ایرانســتیزی ،فرهنگســتیزی ،قلمشــکنی و سانســور در عرصــهی فرهنــگ
و ادب و هــر ،جــان دههــا نویســنده ،شــاعر و پژوهشــگر آزاداندیــش و آزادیخــواه اعــم از زنــان و مــردان کــرد
را گرفتــه اســت .تاریــخ زن تــا بــە امــروز از قلــم هیــچ زن آزاداندیشــی قابــل شــهود نیســت ،امــا آن روز نزدیــک
اســت .روزی کــە مقاومــت ،پایــداری و تاریــخ مبارزاتــی زنــان جمــعآوری گــردد روزی اســت کــە بــرای رســیدن بــە
آن از قلەهــای رس بــە فلــک کشــیدە کردســتان تــا دشــتهای گــرم و ســوزان ســوریە ،از ندامتگاههــای رژیمهــای
فاســد خاورمیانــە تــا اقصــی نقــاط جهــان زنــان بــا شــعار "ژن ،ژیــان ،آزادی" فریــاد برمیآورنــد .مبــارزە زندگیســت.
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خصلتهــای ذیــل از نظــر هیچیــک از حاکــان سیســتم مرکــز دور نبــودە و همــوارە پــس از کســب قــدرت ،بــە
کردســتان حملــە منــودە و بــە زعــم خویــش زهــر چشــم از آنــان گرفتەانــد ،راە و ســبکی کــە بــە گواهــی تاریــخ تــا امــروز
احتــال تکــرار مکــرر آن میباشــد امــا در ایــن برهــە نویــن مبارزاتــی ،ســطح آگاهــی ملــت کــرد و پتانســیل انقالبــی
موجــود در میانشــان در ســطحی از اوج ارتقــای فکــری ق ـرا گرفتــە کــە بــا ق ـرار دادن برابــری جنســیتی و طلــب آزادی و
اتحــاد در عمــل ،الگــو قــرار دادن شهیدانشــان و مقاومــت زنــدان ،راە را بــرای ســلطەجویان ســخت خواهنــد منــود.
جامعــە رشق کردســتان بــا گــذر از نگــرش کلیشــەای و حزبــی و البتــە دیــد جنســیتگرایی در مبــارزە ،آگاهــی الزم را
نســبت بــە اتحــاد بهوجــود آوردەانــد و ایــن خــود گام بزرگــی در راســتای ایجــاد ارادە ب ـرای مبــارزە مشــرک میباشــد.
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زنــدان بــە هــدف منونەبــرداری و کاربــرد عملــی در ســطح جامعــە دیــد .زنــدان در واقــع بــرای حکومتهــای
توتالیــر و مرکزگــرا بــە مثابــە آزمایشــگاهی اســت بــرای شــناخت از ملیتهــای مختلــف و قیــاس رضیــب تحمــل
فشــار و در نهایــت یافــن بهرتیــن شــیوە ممکــن جهــت تبدیــل اســتقامت و مقاومــت بــە کرنــش و ندامــت.
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فتوای مرگ در کردستــان

تــا ســالهای دوران اصالحــات هنــوز نوشــتههای واحدهــای تبليغــی نريوهــای ســپاه
متجــاوز ایـران بــر ديــوار شــهرها و روســتا خودمنايــی میمنــود« .مــا بــا كفــر میجنگيــم
نــه بــا كُــرد» يــا « مــرگ بــر ايــادی اســتكبار » و از ايــن قبيــل شــعارها همــه جــا ديــده
میشــد .يــك جنــگ نــرم يــا جنــگ ويــژه كــه همـراه بــا يــورش همهجانبـهی نريوهــای
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متاســفانه يكــی از مشــكالت مــا در رشق كردســتان كــه هــم اكنــون هــم با آن دســت به
گريبانيــم و احتيــاج بــه عــزم ملــی و تــاش همــه جانبــه بـرای گــذار از آن دارد  ،مشــكل
تاريخنويســی خصوصــا در دوران معــارص اســت .ايــن امــر يكــی از نقيصههايــی اســت
كــه بــه مبــارزات ملــی مــا صدمــه وارد آورده اســت .حــوادث اوايــل انقــاب ســال 57
و درگريیهــای رويــداده در شــهرهای رشق كردســتان از جملــه مقولههــای تاريخــی
و اجتامعــی هســتند كــه همــواره نیــاز بــه واكاوی و بازبينــی آنهــا وجــود دارد .ايــن
اواخــر تالشهايــی بـرای جـران ايــن مــورد از ســوی برخــی از مبــارزان و كنشگـران آن
دوران صــورت پذيرفتــه كــه ارزشــمند امــا ناكافــی میباشــند .الزم اســت كــه بــه صــورت
همهجانبــه ايــن دوران مــورد پژوهــش تاريخــی و جامعهشناســی قـرار گــرد .حوادثــی
كــه صدمــات و رضبــات آن بـرای بازماندگان و حــارضان در آن رشايــط بحرانی به صورت
يــك ترومــای ذهنــی درآمــده اســت .قطعـاً نســل جديــد در رشق كردســتان بــا توجــه بــه
حكومــت چهــل ســالهی نظــام اســتبدادی ايـران و نبــود ماتريال به طبــع رســيده در اين
بــاره شــناخت الزم و كافــی از تاريــخ معــارص و بســيار نزديــك نداشــته و ايــن امــر انتقال
فرهنگــی را بــا مشــكل مواجــه منــوده اســت .در ايــن ميــان نظــام ســلطهی جمهــوری
اســامی نهايــت اســتفاده را از ايــن موضــوع میبــرد .مســئلهی نوشــن و تحريــر تاريخ و
رويدادهــای اجتامعــی خصوصــا در مــورد موضــوع مقاومــت جامعه در برابــر تهاجامت
صــورت گرفتــه را بايــد در قالــب «نظــام امينــی فرهنگــی» به بحث گذاشــت .الزم اســت
جامعـ ه از لحــاظ فرهنگــی بــه رشايــط امنــی دســت يابــد .منظــور از امنيــت فرهنگــی
هامنــا رســيدن بــه رشايطــی اســت كــه جامعــه نخســت از لحــاظ تاريخــی و اجتامعــی
بــا متامــی زيربناهــای موجوديتــی و شــناختی خــود از لحــاظ هستیشناســی و متامــی
مراحلــی كــه ا ز آنهــا عبــور منــوده يــا گــذار داده شــده آگاه باشــد؛ دوم ،اينكــه تــوان
ارتبــاط برقـرار كــردن بــن تجربيات تاريخی و روح زمانه را داشــته باشــد .بــه زبانی ديگر
بتوانــد يــك اكنونيــت تاريخــی را برســازد .ســوم ايجــاد پيونــد اكنونيــت تاريخی بــا نريوی
خــرد و انديشـهی جســتجوگر و برســازندهی حقيقــت اجتامعــی اســت .در ايــن رشايــط
امــكان حفــظ دســتاوردهای فرهنگــی و تاريخــی و توســعهی آنهــا بـرای يــك جامعــه
فراهــم میآيــد .نبايــد فرامــوش مناييــم كــه نظــام امينــی فرهنگــی در قالــب كليت عمل
میمنايــد .متامــی افـراد جامعــه در متامــی عرصههــا بايــد خــود را در برابــر ايجــاد يــك
نظــام امينــی فرهنگــی مســئول بداننــد .در ايــن عرصه مهمرتيــن فعاليت ثبــت فرهنگ،
بازآفرينــی ،توليــد و توســعهی آن اســت .اگــر قبــول مناييــم كــه جامعــه درون فرهنــگ
میزيــد ،پــس بايــد فضــای حياتمــان را ســامل و اميــن نگــه داريــم .ايجــاد ايــن اكنونيــت
تاريخــی از وظايــف ماســت كــه بــا تاريخنويســی و جامعهشناســی كــردن تاريــخ ،عملی
خواهــد شــد .بــه گفت ـهی رهــر آپــو «اكنــون بريــده از تاريــخ يعنــی بیمســئوليتی».
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رژيــم نوپــای اســامی در كردســتان اجرایــی میشــد .حملـهای كــه بــا يــك فتــوا آغــاز شــد و جملـ ه معروفــی كــه معمــوال بــه
آن توجــه زيــادی نشــده اســت .فرمــان حمل ـهی خمينــی بــا بس ـمالله املنتقــم ( يعنــی بــه نــام خــدای انتقــام گرينــده) رشوع
شــده بــود ،جملــهای كــه در ايــن اواخــر و بعــد از ســال  2014در بيانيههــا و ويدئوهــای داعــش بســيار شــنيده میشــد.
همــن جملــه نشــان از اوج جبههگــری ،نفرتپراكنــی و قطبیســازی جامعــه دارد .يــك بــازهی زمانــی خشــونتبنياد و
گزا كــه از  1شــهريور ســال  58تــا  26آبــان هــان ســال كــه اح ـزاب كــرد از شــهرها خــارج شــدند مــدت  56روز طــول
مــر 
كشــيد و بــا بياني ـهای كــه بــا جمل ـهی «رحمــت خــدا بــر همــه بــاد» خامتــهيافــت .مــدت دو روز كمــر از مقاومــت عفريــن
در روژآوا .البتــه در روز  27مــرداد هــم فرمــان بســيج عمومــی ب ـرای حملــه صــادر شــده بــود .حمالتــی كــه بــه پيشــاهنگی
صــادق خلخالــی مشــهور بــه (ژنــرال آيشــمن )1موجــی از وحشــت و قتلعــام بــه راه انداختــه بــود .در متامــی شــهرهای
رشق كردســتان كشــتار و جنايــت بــه يــك امــر عــادی تبديــل شــده بــود .بــدون شــك ايــن دوران در حافظ ـهی تاريخــی مــا
كردهــا در رشق كردســتان بــه خوبــی حــك شــده اســت .در ايــن مــدت و بعــد از آن هــم اعــدا م در دادگاههــای صحرايــی
و احــكام محاربــه و مفســدفیاالرض ،جوانــان و مبــارزان و حتــی مــردم عــادی را بــه جوخههــای مــرگ نظــام میســپردند.
بــر ايــن بــاورم كــه متامــی ايــن حــوادث و علــل روی دادن آنهــا را میتــوان از لحــاظ تاريخــی مــورد واکاوی ق ـرار داد .آيــا
امــكان وقــوع آنهــا میرفــت و میشــد انتظــار داشــت؟ در صــورت انتظــار آيــا امــکان جلوگــری از آن وجــود داشــت؟
ابوالعلــی مــودودی روحانــی پاكســتانی از نخســتني كســانی بــود كــه در عــر جديــد از اصطــاح انقــاب اســامی اســتفاده
كــرد و ســعی منــود آن را تئوريــزه منايــد .او بعــد از انقــاب اي ـران در نيويــورك وفــات كــرد .زندگــی او بســيار شــبيه فتحاللــه
گولــن كــه هــم اكنــون در پنســيلوانيا بــه رس میبــرد ،اســت .بعــد از مــودودی ،روحانيــون شــيعه در اي ـران نيــز معتقــد بــه
ايجــاد نظــام اســامی از طريــق انقالبــی اســامی بودنــد .مســری كــه بــا تصــورات ســاير نريوهــای حــارض در انقــاب ســال
 57فرســنگها فاصلــه داشــت .شــايد در دوران قبــل از انقــاب تنهــا مبــارز نامــی بيــژن جزنــی بــود ـ بــا توجــه بــه دســت
نوشــتههای باقــی مانــده از دوران زنــدانـ كــه تــوان تحليــل و پيشبينــی ايــن مــورد را داشــت كــه احتــال انح ـراف انقــاب
ايرانيــان بــه ســود اســامگرايان وجــود دارد و اگــر بــه ايــن شــكل ادامــه داشــته باشــد خمينــی در نهايــت رهــری اعرتاضــات
را بــه عهــده خواهــد گرفــت .حتــی نريوهــای هژمونيــك جهانــی هــم چنــدان پيشبينــی درســتی از ايــن اوضــاع نداشــتند.
بــرای منونــه آمريكايیهــا تنهــا دملشــغولی و نگرانیشــان تــرس از رویكارآمــدن نريوهــای چپگــرای متاميــل بــه شــوروی
ســابق بــود .ب ـرای همــن میتــوان گفــت كســی ،جناحــی يــا جريانــی سياســی خــود را ب ـرای رشايــط بعــد از انقــاب آمــاده
نكــرده بــود .حتــی برداشــت صحیحــی از ميــزان نــرو و تــوان ســازماندهی روحانيــت و نريوهــای حامــی آن نداشــتند.
فقــه ســنتی شــيعه كــه در زمــان رياســت آيتاللــه بروجــردی بر حــوزهی علميــه قــم ،فعاليت سياســی را بـرای روحانيــت مذموم
میدانســت و لفــظ «آخونــد سياســی» يــك دشــنام محســوب میگشــت بــا حضــور خمينــی و تغيرياتــی كه در فقه ســنتی شــيعه
ايجــاد منــود ،زمينــه را بـرای ورود روحانيــون بــه عرصـهی سياســی فراهــم آورد .خمينــی در رســالهی خــود كــه در دوران حضــور
در نجــف منتــر منــوده و شــامل درسهايــی اســت كــه در  13جلســه برگـزار شــده بــه اهميــت كار و كنــش سياســی میپــردازد.
او میگويــد كمــر از يــك درصــد ديــن اســام شــامل احــكام و عبــادات اســت و بقيـهی آن سياســت و مديريــت جامعه اســت .اين
تفســر جديــد بـرای روحانيــون يــك رسآغــاز و گشــايش بـرای تصاحــب كرســی قــدرت در ايـران بــه شــار میرفــت .از آن بــه بعد
جريــان روحانيــت گامبـهگام بــه ســازماندهی و نهادينهســازی تــوان خــود پرداخــت .جريــان روحانيــت از هــان اوايــل انقــاب
متــام هموغــم خــود را بـرای از ميــدان بــه در كــردن نريوهــای چــپ بــه كار گرفتــه بــود .بـرای منونــه دايــره ی ششــم ســاواك را كــه
در دوران پیــش از انقــاب مســئول مبــارزه عليــه جريانــات چــپ بــود ،بــدون تغيــر در كادر و مديريــت به ســازمانهای اطالعاتی
تــازه تشــكيل شــده ضميمــه منودنــد .برخــی از نريوهــای باقــی ماند ه و مايــوس چپ را بــه خوبی بــه كار گرفت .بـرای منونه حزب
تــوده بــه متامــی در خدمــت سياسـتهای نظــام قـرار گرفــت .بــر اســاس اســناد موجــود ،جنــاب كيانــوری هفتـهای دو جلســه در
حــوزهی علميــه قــم بـرای بـرادران روحانـیاش ،اقتصــاد سياســی تدريــس میمنــود .البتــه همكاریهــای گســردهتری هم داشــتند
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قــدرت نهفتــه در فتــوا ريشــه در حكــم الهــی دارد زيـرا زمانــی صــادر میشــود كه بــه قول مجتهديــن ،دين و حكومت اســامی
در خطــر تعــرض و نابــودی قـرار داشــته باشــد .مجتهــد كســی اســت كــه تــوان اســتنتاج از نصــوص رشعــی را داشــته و زعامــت
جامعـهی اســامی را در نبــود امــام غايــب برعهــده دارد .بـرای همــن و از نگاه آنان حكم به خــودی خود مــروع و برای آحاد
جامعـهی اســامی تعهدزاســت كــه معمــوال متعهديــن كفنپوشــان بــا شــعار وا اســاما و وا مصيبتــا تا نابودی هســتی فــرد فتوا
خــورده از هجــوم بــاز نخواهنــد ايســتاد .امــا بخــش فلجكننــدهی آن مربــوط اســت به شــخص مــورد اتهــام ،زيرا قد علــم كردن
در برابــر ديــن و حكومــت اســامی هــان حكــم مشــهور محاربــه را بــه همـراه دارد كــه برای اســتيصال فــرد يا جبهـهی مقابل
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متاســفانه بعــد از روی كار آمــدن رژيــم ،برخیهــا در كردســتان فريــب شــعارها و كلیگويیهــای آن دوران خمينــی را خــورده
بودنــد .حتــی جريــان مذهبــی ســنی در كردســتان بــه برخــی از وعــده و وعيدهای نظام كامــا باور كردنــد .فتوا كه امــروزه يك
حكــم حكومتــی در جهــان اســام بــه شــار مـیرود ،عليــه آزادیخواهــان و مقاومتطلبــان مــورد سوءاســتفاده قـرار میگريد.
ايــن امــر بعــد از انقــاب هــم ادامــه داشــت و در فتــوای خمينــی جهــت حملــه بــه كردســتان و اعــام جهــاد ،در مــورد قتــل
ســلامن ُرشــدی نويســندهی هندیتبــار ،تــداوم يافــت .امــروزه هــم توســط خامنـهای در مــورد حـرام شــمردن مبــب اتــم بُعدی
تازهتــر و مــدرن يافتــه اســت .هنــوز هــم تهديــد ايــن حكــم در مــورد هــر جنبــش ،مقاومــت و جريــان آزادیخواهــی بــه قوت
خــود باقــی اســت .نبايســت ســابقهی تاريخــی آن را فرامــوش منــود .در طــول تاريخ ايـران مراجع تقليد شــيعه از ايــن گزينه در
بزنگاههــای تاريخــی و بـرای از ميــدان بــه در كــردن رقبــا اســتفاده بردهانــد .نريومنــدی ايــن حكــم از دو مورد ناشــی می شــود.
بــه گفتـهی ميشــل فوكــو « قــدرت هــم تعهدزاســت و هــم فلــج كننــده» .در مــورد فتــوا بــه باور مــن اين گفتــه مصــداق دارد.
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كــه بيــان آنهــا در ايــن مقــال منیگنجــد .بحثهايــی كــه در مــورد پســوند جمهــوری در آن وقــت صــورت گرفــت ،نشــان از
نــگاه ديگریســاز نظــام داشــت .پيشــنهاد مهنــدس بــازرگان مبنــی بــر «جمهــوری دموكراتيــك ايـران» بــه شــدت رد شــد و در
مقابــل خمينــی بيــان داشــت كــه «جمهــوری اســامی نــه يــك كلمــه بيشــر ،نه يــك كلمــه كمــر» .بعــد از رفرانــدوم رسارسی و
اطمينــان از جــو موجــود در جامعـهی ايـران ،نظــام نوپــای جمهــوری اســامی حمــات خــود را شــدت بخشــيد .در كل منظــور
مــا ايــن اســت كــه بيشــر جريانهــا بــه جــای متركــز بــر روی روندهــای سياســی ( خصوصــا در مــورد رشــد و منــو جريــان
دينــی) درگــر رويدادهــای روزانــه و تطبيــق تئوریهايشــان بــر سمتوســوی رويدادهــا بودنــد .جــای تعجــب نيســت كــه
هيــچ كــدام از احـزاب و جريانهــای چــپ خــود را بـرای چنــن رشايطــی آمــاده نكــرده بودنــد .خصوصــا مســئلهای كــه دســت
كــم گرفتــه شــد ،قــدرت ديــن و نهادهــای دينــی در اســتفاده از هــوش هيجانــی جامعــه و تهييــج مــردم و بســيج تودههــا بود.
بـرای فهــم پيشــين ه تاريخــی ايــن حملـهی رژيــم بايــد اشــارهای داشــته باشــم به مبحــث فتــوا كــه در تاريخ ايـران و انديشـهی
اســامی جايــگاه ويــژهای دارد .ب ـرای فهــم بهــر آن بــه چنــد منون ـ ه در تاريــخ معــارص اي ـران اشــاره میمنايــم .نخســت ،در
دوران قاجــار رشكتهــای روســی صادركننــدهی قنــد و شــكر بــه ايـران بـرای بــه ورشكســتگی كشــاندن رشكــت ايرانــی توليــد
كننــده همــن محصــول از دامپينــگ فصلــی اســتفاده منودنــد .يعنــی قنــد را بــا قيمــت پاينيتــر از نــرخ بــازار و توليــد در
ايـران عرضــه كردنــد .توليــد كننــدهی ايرانــی هــم دســت بــه دامــن روحانيــون میشــود .بــا فتــوای مراجــع تقليــد مبنــی بــر
ح ـرام شــمردن توليــدات خارجــی ايــن محصــول ،رقيــب را وادار بــه مذاكــره میمناينــد و بعــد بــا دريافــت يــك بــاج ســبيل
اوضــاع را روب ـ هراه میكننــد .منون ـهی بعــدی مربــوط اســت بــه ماج ـرای تحريــم تنباكــو ،كــه در نتيج ـهی واگــذاری امتيــاز
خريــد و فــروش ايــن محصــول بــه بيگانــگان روی داد .در نهايــت بــا فتــوای تحريــم تنباكــوی از ســوی مرجــع تقليــد ،مــرزای
شـرازی ،بــه لغــو ايــن امتيــاز انجاميــد؛ يــا حتــی فتــوای مراجــع تقليــد در مــورد شــخصيتهای سياســی بـرای از ميــدان بــه
در كــردن آنهــا از جملــه ملكمخــان و بابــی خوانــدن ايشــان كــه در نهايــت باعــث اخـراج او از ايـران شــد .البتــه منونههــای
بســيار تاريخیتــری هــم داريــم كــه بــه دوران صفويــه بازمیگــردد .مثــا فتــوای عالمــه مجلســی در مــورد نايــب امــام زمــان
بــودن شــاهان صفــوی و كســب مرشوعيــت ب ـرای آنهــا .اگــر هم ـهی اينهــا را در كنــار یکديگــر ق ـرار دهیــم بــه راحتــی
میشــود نــروی ايــن حكــم دينــی را كــه در دوران بعــد از مرشوطــه بهصــورت قانونــی هــم درآمــده بــود ،مشــاهده منــود.
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بــه كار بــرده میشــود .در ايــن فتــوای خمينــی كــه بــر همــن مبانــی انديشـهای صــادر شــده ،در مقابــل خلــق كــرد در رشق
كردســتان اعــام جهــاد شــده و ايــن مــردم مهدورالــدم شــناخته شــدهاند .فرمــان جهــاد در اســام تنهــا در مقابل كافــر حربی
اعــام مــی گــردد .مهمرتيــن تــاش نظــام در اعــام فتــوای جهــاد در آن مرحلــه ايجــاد شــكاف بــن احـزاب و مــردم بــود تــا به
ايــن صــورت احـزاب را از بســر اجتامعیشــان دور ســاخته و نهایتــا آنهــا را منــزوی و نابــود ســازد .التبــه كه نظــام بهصورت
نســبی در ايــن امــر موفقيتهايــی كســب كــرد .امــا مقاومــت مــردم چيــزی نبــوده كــه بــا يــك فتــوا از ميــان برداشــته شــود.
در آن دوران و هــم در حــال حــارض تهديــد صــدور فتــوا از ســوی اســامگرايان راديــكال وجــود دارد .منون ـهی داعــش و
حملــه بــه روژآوا را كــه بــا حكــم فتــوا مبنــی بــر حــال بــودن جــان و مــال و نامــوس كردهــا آغــاز شــد يــادآور میشــوم.
ت گرفتــه تحــت همــن عنــوان بــه ايزدیهــا كــه همــن اواخــر روی داد .بهشــدت
همچنــن حمــات و تجــاوزات صــور 
معتقــدم كــه در بســياری از مــوارد داعــش از تجربيــات نظــام جمهــوری اســامی در بــه كار بــردن ديــن بــه عنــوان ابـزاری
سياســی بــر ضــد ديگـران ســود بــرده اســت .معمــوالً دو راه در مقابــل حكــم فتــوا پيــش پــای مــا قـرار دارد :يــا مقاومــت
كــرده و آن را بــه زانــو درخواهيــم آورد ،هامننــد آنچــه كــه در روژآوا جهــان را شــگفتزده كــرد؛ يــا فلــج شــده ،بــه اصطــاح
دل بــه رافــت! صــادر كننــدهی فتــوا خــوش خواهيــم منــود .اعــام فتــوای جهــاد در برابــر اح ـزاب دموك ـرات و كوملــه و
ســاير احـزاب چــپ آنهــا را شــوكه و غافلگــر منــود .در آن روزهــا ماننــد هميشـهی تاريــخ كوههــای زاگــرس مــأوا و مأمــن
جريانهــای مقاومــت شــده بــود و يــك كانــون مقاومــت را تشــكيل مـیداد .ايــن موضــوع بـرای نظــام ایـران تحملناپذيــر
شــده و فرمــان جهــاد را صــادر كــرد .البتــه بايــد گفــت اگــر ايــن يورشهــا صدهــا برابــر هــم شــدتمیداشــت ،بــا توجــه
بــه رضايــت ضمنــی افــكار جهانــی ،از رسكــوب نريوهــای چــپ كــه در نهايــت بــه قتلعــام ســال  67انجاميــد و همچنــن
وجــود بايكــوت خــری و رســانهای نشــدن ايــن جنايــات فريادرســی پيــدا منیكــرد .تنهــا راه چــاره در مقاومــت بــود .بايــد
از هــر شــهر يــك اســتالينگراد ســاخته میشــد .زي ـرا فاشيســم رژیــم در آن مقطــع بــا فاشيســم هيتلــری هيــچ تفاوتــی
نداشــت .بيهــوده لقــب آيشــمن را بــه خلخالــی ندادهانــد .آزمــون و تجربيــات ملــت كــرد در رشق كردســتان از بضاعــت
آنچنانــی برخــوردار نبــود وگرنــه فرصتــی بــس تاريخــی در دســت داشــت كــه نظــام را در كردســتان بــه زانــو درآورد.
الزم اســت كــه مــورد ديگــری را هــم بــه تفكــر تاريخــی ممــزوج بــا انديش ـهی اســامی كــه فتــوا در آن ظهــور میيابــد
اضافــه منايــم .بارهــا در تحليالتمــان نظــام ای ـران را نظامــی خرسوانــی معرفــی منودهايــم .متامــی نظامهــای خرسوانــی
در ايــران بــا جنايــت و خونريــزی و قتلعــام خلقهــای ايــران بــر كرســی قــدرت تكيــه زدهانــد .نظــام خرسوانــی
ديگریســاز ،مركزگــرا ،خودكامــه ،مســتبد ،ارتشســاالر ،عدالتســتيز و تبعيضگراســت و از ديــن اســتفادهی سياســی
و ابــزاری میمنايــد .همــه ايــن مــوارد در نظــام ایــران قابــل مشــاهد بــوده و هســت .دقــت كنيــد بــه نوشــتههای
موجــود در كتبي ـهی داريــوش هخامنشــی و گفتههــای خمينــی در فرمــان جهــاد و بســيج عمومــی عليــه ملــت كــرد و
ســاير مبــارزان حــارض در كردســتان ،چقــدر از اينهامنــی برخوردارنــد .انــگار ايــن فتــوای جهــاد پيوســتی اســت بــر هــان
كتيبـهی تاريخــی كــه در بايگانــی تاريخــی ذهنــان بايــد نگــه داريــم .ايــن نظــام هرجــا و در هــر زمانــی كــه موجوديــت
خــود را در خطــر بينــد از كاربــرد خشــونت بیمالحظــه ابايــی نخواهــد داشــت .دولــت در انديشـهی خمينــی وديعـهای
الهــی اســت و ب ـرای حراســت از آن میتــوان متامــی واجبــات را بــه كنــاری نهــاد .در دوران اصالحــات و بعــد از حــوادث
كــوی دانشــگاه مگــر حاجیبخشــیها و دهمنكیهــا بــا اســلحه و مهــات بــه خيابــان نيامدنــد .در ســال  88همــن
رونــد قانونــی شــده توســط قاليبــاف و قاضــی مرتضــوی جنايــت كهريــزك را آفريــد .در دی مــاه  96قيامكننــدگان را بــه
خــاك و خــون كشــيد و بعــد هــم در ســال  98بــه حمــات خونينــی در مريــوان و ســاير شــهرهای كردســتان ادامــه داد.
امــروزه حكــم فتــوا از دو بعــد قانونــی و مناديــن برخــوردار اســت .از لحــاظ قانونــی در مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام
نهادينــه شــده و وجه ـهای همانديشــانه پيــدا كــرده اســت .اس ـاً نيــز از فتــوا بــه مصلحــت تغيــر نــام داده اســت .تــا
حــدودی بــه ايــن وســيله از بــار خشــونتی فتــوا كاســته میشــود و بــار مســئوليتی و عواقــب فتــوا نيــز از گــردن مراجــع
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برداشــته میشــود .در مســائل بنياملللــی نيــز كــه طــرف حســاب نــه كافــر حربــی بلكــه ســاير
كشــورهايند و قوانــن جهانــی حاكــم اســت و نــه رشع اســام حالتــی مناديــن مــی يابــد ماننــد
فتــوای خامنـهای در موضــوع حـرام دانســن مبــب امتــی .همچنــن فتــوا تاريــخ انقضــاء نــدارد و تــا
بــه نيــل بــه مقصــود همچنــان قابــل اجراســت .مگــر آنكــه مرجــع صــادر كننــده از موضــع خــود
بــه هــر دليلــی عقبنشــينی منايــد و يــا خــاف آن را صــادر منايــد .فرامــوش ننامييــم كــه فتــوا
بــه هيــچ وجــه مرزهــای سياســی را بــه رســميت منیشناســد .هــر جــا كــه فــرد مســلامن مكلفــی
وجــود داشــته باشــد بعــد از جــاری شــدن حكــم فتــوا مســئول بــه جــای آوردن آن اســت .بايــد
حكــم فتــوای جهــاد را در قالــب جهــان اســام و مرزهــای آن تحليــل منــود .فتــوای جهــاد خمينــی
و مشــابه آن در هــر زمانــی ،قانونــی منــودن تــرور و تروريســم و بخشــيدن وجاهــت دينــی بــه آن
اســت .در درون نريوهــای وابســته بــه نظــام در هــر شــكل و لباســی كــه باشــد ،فتــوا در مفاهیــم
جديــدی ماننــد « بصــرت»« ،آتشبــه اختيــار»« ،ضابطــن رهــری» و « واليتمــداران» بســط
معنايــی يافتــه و بــه صــورت ميكرومــدل در اختيــار مجذوبــان واليــت قـرار گرفتــه تــا مناينــدگان و
اعاملكننــدگان خشــونت عريــان و تــرور دولتــی و حاكميتــی باشــند .در بعــد خارجــی هــم كــه
در متامــی هــال شــيعه تحــت عنــوان مدافعــان حــرم همــه نــوع جنايتــی را مرتكــب مــی شــوند.
بايــد بــه يــك نقطــه ضعــف در تقابــل مــا بــه عنــوان ملــت كــرد در مواجهــه بــا فتــوای جهــاد در
آن برهــه اشــاره منايــم .اينكــه روحانيــون كــرد و جريانــات مذهبــی هــم در آن دوران و هــم در
حــال حــارض بســيار محافظهكارانــه بــا ايــن فتــاوا برخــورد منودهانــد .در صورتــی كــه میتواننــد
بــه راحتــی در ايــن بــاب روشــنگری منــوده و جامعــه را آگاه كــرده و وظيف ـهی ميهندوســتی
خــود را بــه جــای آورنــد .شــاهد ايــن برخــورد در دوران حملــه بــه عفريــن هــم بوديــم .اميــد
اســت كــه نريوهــای مذهبــی دورانديشــانه بــه ايــن مســائل نگريســته و اجــازه فرصتطلبــی و
ظهــور را بــه اســام سياســی ندهنــد .بــه هــر حــال مــا كردهــا از هــر دو جريــان ســلفی اســام
هــم شــيعه و هــم ســنی در رشق كردســتان و در روژآوا و شــنگال طعــم تلــخ فتــوای جهــاد را
چشــيدهايم .ايــن تجربيــات تاريخــی بايــد بــه صــورت درسهــا و آزمونهايــی ب ـرای نس ـلهای
آتــی درآينــد تــا شــاهد تكـرار تراژيــك تاريــخ نباشــيم .بايــد بــر همــگان روشــن شــود كــه فتــوای
قتــل و كشــتار انســانها نــه يــك حكــم اســامی بلكــه يــك خدعــه و تزويــر دينــی اســت.

 .۱ژنـرا ل آيشــمن :يكــی از فرماندهــان آملــان نــازی كه در عملياتهای نابودی يهوديان در كورههای آدمســوزی نقش اساســی داشــت .او بعد از شكســت آملان به
آمريكای التني متواری شد .اما بعدها توسط موساد شناسايی و دستگري شد و به ارسائيل انتقال يافت .در هنگام اعدام از او خواسته شد كه اگر به عنوان آخرين
كالم گفتـهای دارد بــه زبــان آورد در جـواب گفــت كــه میخواهــد قبــل از مــرگ بــه ديــن يهــود درآيد تا بعــد از اجرای حكم اعدام يهودی ديگری نيز كشــته شــود.
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ســالروز شــهادت شــهیدان واال مقــام رفیــق آرگــش کارزان ،روژهــات بــوکان ،تولهلــدان ســنه ،دلــوان و اعدام زندانیان سیاســی
زانیــار و لقــان مـرادی و رامیــن حســینپناهی ،چــاالک جوانــرو و رشوان والت بــه دســت رژیــم فاشیســتی اســامی ایـران
زمین ـهای گردیــد ب ـرای نوشــن ایــن کوتــاه کــه صدالبتــه تــوان بازگویــی تــاش و ایثــار ایــن «مــن» هــای شــادان کــه بــا
شــادمانی تــن و جــان خــود را در آســتان حقیقــت و زیســت آزاد فــدا منودنــد ،نــدارد .کســانی کــه دوگانــه و فاصل ـهی
میــان « مــن » و « تــو » را بــا اهــدای تــن و جــان خــود بــدل بــه « مــا » منودنــد .شــهیدانی کــه شــاهد و شــهادت
دادن بــه ایــن موضــوع کــه « مــن در هیئــت مــا شــدن » امــری حیاتــی و الزم ب ـرای رهایــی خلقهــای جهــان اســت.
ایــن کوتــاه در پــی قهرمانســازی و اســطورهای منــودن و فراانســانی نشــان دادن شــهادت و فرهنــگ مقاومــت نیســت .بلکه
در پــی نشــان دادن ماهیــت وجــودی و هستیشــناختی شــهادت در کردســتان اســت.

در جهانــی کــه همــه چیــز تــن اســت و تــن وطــن اســت ،همــه چیــز بــر ثقــل تــن ،تنانگــی و حفــظ آن بــه هــر
شیوهایســت ،بایســتی ایــن عــر را عــر صنعــت تــن و رسوری تــن بــر همــهی جنبههــای متعالــی انســانی و
اجتامعــی قلمــداد کــرد .جامع ـهی انســانی در فاجعهبارتریــن وضعیــت تاریخــی خــود از دوران نوســنگی تــا بــه دوران
معــارص بــر میبــرد .ایــن فاجعــه خــود را بــه شــکل بح ـران ســاختار-معنا نشــان میدهــد .در ایــن عــر انــگار همــه
چیــز بــه عکــس جاذب ـهی کیهانــی میچرخــد .جاذبــه و قانونــی کــه در بــدو تولــد کیهــان شــاهد حضــور همیشــگی و
هامهنــگ ماده-انــرژی در کنــار هــم و در یــک راســتا اســت .همچــون توامانــی روان-جســم ،حقیقت-واقعیــت ،ســاختار-
محتــوا کــه انقطــاع یــا انفــکاک آنهــا ســبب پیدایــش انحرافــات و بحرانهــای بنیادیــن در نظــم کیهانــی میگــردد.
برخــاف متــام ادعاهایــی کــه متفک ـران لی ـرال و نولی ـرال از پیرشفتهــای انســانی و علمــی دارنــد و زیــر علــم ایــن
اسطورهســازیها ســینه میزننــد ،پیرشفتــی در حــوزهی انســانی و زیســتی حاصــل نشــده اســت .تاکیــد ف ـراوان سیســتم
رسمای ـهداری بــر رسوری جســم بــر روح و مــاده بــر انــرژی و شــکل بــر محتــوا گویــای ایــن حقیقــت تلــخ اســت کــه
انســان بهجــای پیرشفــت ســیر قهقرایــی داشــته اســت .ایــن موضــوع دال بــر انــکار و نادیــده گرفــن پیرشفتهــای
عظیــم در حــوزهی فنــاوری و علــوم تجربــی منیباشــد ،بدیــن معنــی اســت کــه مــا در زمینــهی علــوم انســانی و
فلســفه کــه مســتقیام بــا زیســت و برســاخت کیفیــت و پیرشفــت آزادیهــای جامعــه انســانی در ارتبــاط اســت
بــه نســبت حــوزهی تجربــی شــاهد پیرشفــت نبودهایــم .منــود ایــن امــر حاکمیــت دوهزاروانــدی ســالهی فلســفه
افالطــون ،ســقراط و  ...بــر متــام حوزههــای علمــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و دینــی معــارص منایــان اســت.
زمینهســاز و ترسیــع دهنــدهی ایــن امــر سیســتمها و دولتهــای ســلطهگر اســت کــه موجودیــت خــود را در گــرو ایــن
دو پارگــی ســاختار-معنا و تاکیــد بــر اولویــت مــاده بــر انــرژی و جســم بــر روح و اقتصــاد بــر فرهنــگ و ...میبیننــد .دوران
مــدرن منــود بــارز پیشــی گرفــن و رسوری جســم و ســاختار بــه تــن ،معنــا و محتــوا بــر متــام حوزههــای زیســتی اســت.
بــا برجســته کــردن تــن ،شــکل ســاختها در متامــی حوزههــای سیاســی-اجتامعی از جانــب رشکتهــای رســانهای و
تبلیغاتــی شــاهد کمرنــگ شــدن حــوزهی معنایــی و معنــوی جامع ـهی انســانی هســتیم .تــن هــان فــرد اســت و فــرد
هــان جســم اســت و جســم هــان کاالســت .کاالیــی قابــل مبادلــه و ارزش افــزوده و بــا توجــه بــه میـزان وفــور و فراوانــی
آن ،قیمــت آن کــم و زیــاد میگــردد .ایــن کاالشــدگی ســبب آن شــده کــه بــا وجــود متــام نابرابریهــا و تبعیضهــای
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و جنســیتی شــاهد کمرتیــن مقاومــت از جانــب فــرد و جامعــه هســتیم .انســان
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و جامع ـهی کاال شــده بــه خاطــر تکســاحتی شــدن فکــر و حــوزهی فکــری و عملکــردی از تــوان معنایابــی و پویایــی
در تفکــر و ادراکات انســانی بــدور اســت و تنهــا دســتمایه و رسمایــهای کــه دارد تــن اســت ،البتــه تنــی بیجــان و
بســیار لــرزان .تنــی تکســاحتی کــه لــرزان و لربیــز از تـ ِ
ـرس فنــا و مــرگ و بــه انتهــا و بــه پایــان رســید و متــام شــدن
و بــه انقضــاء رســید( )Expireبــه شــکل هــر لحظــهای اســت .مــرگ (از میــان رفــن و فنــای تــن ) بــدل شــده اســت
بــه شــبههی همیشــه در کمیــن ،ب ـرای انســان مــدرن کــه هم ـهی ایــدهآل جهانــش را تــن و منایــش آن میدانــد .انــگار
کــه متــام وجــود انســان ســاحت جســم اســت و روان یــا جــان و حــو زهی معنــویاش عرص ـهای زائــد اســت .دلیــل ایــن
تکســاحتی شــدن را بایــد در عــدم وجــود ســاحت معنــا و معنویــات در فضــای زیســتی انســان رسچشــمه میگیــرد.
بــا "مــرگ خــدا" و در پــی آن "مــرگ انســان" کــه متعالیتریــن دســتاوردهای تاریــخ انســانی بودهانــد ،انســان بــا خــاء
و رسگشــتگی در فلســفه و معنادهــی بــه پیرامــون مواجــه اســت .متــام هــم وغــم بــر ،از ســپیدهدمان طلــوع انســان
تاکنــون ،معنــادار منــودن و معنادهــی بــه هســتی و گیتــی بــوده اســت تــا بتوانــد حضــور قاطــع خــود را بــر جهــان بــه
منایــش بگــذارد .بایــد دانســت کــه خــدا و انســان هــر دو دســت یافتههــای ذهــن معنامنــد انســان-جامعه بــا هــدف
برســاخت جامع ـهای معنامنــد هســتند .خــدا در واقــع هــان جامعــه و بایدونبایدهــا و دغدغــه و خواس ـتها و آمــال و
آرزوهــای آن اســت .بیمعنــا نیســت کــه  99صفــت خداونــد 99 ،ویژگــی اســت کــه برشیــت ب ـرای گــذار از ضعفهــای
خویــش بــه آن متوســل شــده اســت .در دوران مــدرن بــا مــرگ ناظــر و منظــر (خدا-جامعــه -ناظــر) مــا جــز بــا انســان
و بافتــی تــود هوار و تنــی خالــی از جــان روبــرو نیســتیم برآینــد ایــن مــرگ ،طلــوع خــدا و دینــی دیگــر بــا نــام فــرد و
فردگرایــی اســت .در ایــن میــان رســیدن بــه نیروانــا ،فنافیاللــه و جامع ـهی آزاد بــه شــکل کوششــی عبــث جلــوه داده
میشــود .رونــد تاریــخ اثبــات کــرده کــه انســان جســتجوگر (انقالبــی) بــا وجــود بح ـران دامئــی ســاختار-معنا و تضــاد
میــان روح-جســم کــه متولــد دورانِ متــدن اســت ،کــاکان در پــی حقیقــت و رســیدن بــه معنایــی بـرای ماهیــت وجــودی
خــود اســت .بدیــن خاطــر فقــدان حیــات معنامنــد و آزاد را بــا فــدای جســم خــود در راه برســاخت آنهــا بیــان میکنــد.
بــا تعریــف جــان بیتــن و تــن بیجــان مــا در دور باطــل نظریهپــردازی ایدهآلیســم و ماتریالســم گرفتــار میشــویم .بـرای
رهایــی از ایــن گــرداب بــا قبــول ماهیــت وجــودی تغییــر توامــان تن-جــان و گرامــی داشــن تــن و جــان خنــدان و شــادان
در راه رســیدن بــه حقیقــت و معنــا جســتجوگری و انقالبــی و فدایــی بــودن امــر مهــم اســت .سیســتمی کــه خــود را رسآمــد
و پایــان تاریــخ انســانیت میپنــدارد بــا مبنــا ق ـرار دادن تــن ،شــکل و خشــکانیدن رسچشــمهی روان و جــان بــا حــرص و
طمعــی پایانناپذیــر در پــی کســب بیشــینه ســود از تــن و جســم انســان اســت .منــود بــارز ایــن امــر برســاخت دولــت-
ملتهــای متامیتخــوا ه و انحصارگــر اســت کــه متامــی حوزههــای زیســتی ،فرهنگــی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی
جوامــع را ،همچــون هیــوالی افســانهای (لویاتــان) ،بلعیدهانــد .متامــی هــدف رسمای ـهداری و دولــت -ملتهــای موجــود
در جهــان ،جــدای از نــام و عنــوان دهــان پرکــن دموکراســی و انســانگرایی کــه آنــان ادعــای آن را دارنــد ،چیــزی جــز بــه
ابتــذال ،انحـراف و انحطــاط کشــاندن جامعـهی انســانی نبــوده کــه در عرصـهی فرهنگــی ایــن پروســه را بــه طریــق بــه
ابتــذال کشــاندن ســینام و بیمحتــوا گردانــدن ادبیــات و هــر بــه انجــام میرســانند .ایــن امــر دســت یافتنــی نیســت
مگــر بــا بهرهگیــری از س ـهگانهی بــاال و تعمیــم آن در متامــی حوزههــای حیــات انســانی ب ـرای از میــان بــردن حیــات آزاد
انســان-جامعه .امــا انســان و جامعـهی انســانی در پــی معنــا ،درســت در مقابــل و در تقابــل بــا چنیــن ســاختار و ذهنیــت
ضدانســانی و اجتامعــی قــرار دارد .در طــول تاریــخ انســانی و بخصــوص دوران معــارص شــاهد بزرگتریــن قیامهــا و
انقالبــات بــا هــدف مقابلــه و دفــاع از ارزشهــای مــادی و معنــوی خــود در برابــر اپیســتمه و نظــام ابتــذال و قــدرت جهانــی
داشــتهاند .بنابرایــن قیــام و ایســتادگی در برابــر چپــاول و غــارت جامعـهی انســانی ،فــداکاری و ایثــار را الزامــی میگردانــد.
شــهید ،گواهــی (شــهادت) میدهــد کــه در جامع ـهای کــه بــا خــاء معنــا و حقیقــت روبــرو اســت بــا ایثــار و مبــارزه،
تــن -جــان خویــش ،دگربــاره زیســت انســان را میتــوان معنادهــی و بازتعریــف منــود .در عــر مدرنیت ـهی رسمای ـهداری
یــا دوران تعالــی تــن و تنانگــی چــه نیــک و زیباســت فــدا کــردن تنــی کــه جــان را در بنــد ابتــذال نــگاه داشــته اســت
(هامننــد قفــس آهنــی پوپــر) و شــهید کســی اســت کــه میبینــد و میدانــد بایــد پیشــمرگ و فدایــی جامعــه و خلــق
ALTIRNATIV PJAK

68

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

در طــول تاریــخ مــا بــا اشــخاص و ملتهایــی روبــرو میگردیــم کــه آگاه و آری گــو و مــن شــادانی داشــتهاند .ملــت
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فــرد و جامعـهای ســوژه شــده و خــودآگاه ،همیشــه و در هــر زمــان و مــکان« آری گــوی» اســت .انســان آری گــوی آگاه
اســت کــه زیســتش در جهــان موجــود کــه بنیانهــای متدنــی آن بــر محــور نابرابــری طبقاتــی و جنســیتی و تخریــب و
غــارت زیس ـتبوم و نادیــده گرفــن و فقــر شــدید (فقــر نــود درصــد مــردم جهــان و تجمیــع ثــروت هم ـهی جهــان در
دســتان ده درصــد از مــردم) بنــا شــده اســت ،تـراژدی و در نهایــت تحمــل و خامــوش مانــدن در مقابــل آن خیانتــی بــزرگ
بــه انســانیت و کیهــان اســت .انســان آری گــوی بــا آگاهــی بــر تراژیــک بــودن جهــان موجــود بــه جــای رد و پنــاه بــردن
بــه آغــوش ابتــذال و پوچانــگاری بــا متــام قــدرت بــه « جهــان آری » میگویــد .آری ،رســا و بلندقامتــی کــه از ارادهای آزاد
و عشــقی رسشــار بــه کیهــان و جهــان رسچشــمه میگیــرد .عشــقی کــه تغییــر در راســتای عدالــت و حیــات برابــر و آزاد
را جــدای از رنگبندیهــا و شــکلبندیهای موجــود ب ـرای متامــی جهــان انســانی و کیهــان خواســتار اســت .انســان آری
گــوی یــک ساختارشــکن(دیکانس) اســت کــه همراســتا و همزمــان بــا آن برســازنده نیز اســت؛ برســازندهی جهان نــو و بدور
از تبعیــض .انســان آری گــوی بــه نوعــی از بلــوغ و اســتقالل فکــر -عمــل دســت یافتــه اســت یعنــی جهــان بــرون و درون
خــود را شــناخته و در پــی از میــان بــردن تضادهــای ایــن دو جهــان گام برم ـیدارد .انســان آگاه و آری گــوی بــه لحــاظ
روانشناســی دارای شــخصیتی کــه بــه آن «مــن خنــدان» میگوینــد ،میباشــد« .منــی» کــه شــادان و مهــرورز و عاشــق
اســت .مــن خندانــی کــه بیدریــغ و بــدون در نظــر گرفــن ســود و لــذات کوچــک خــود ،تــن -رواناش را در خدمــت خیــر
عامــه ق ـرار میدهــد .ســوژهای اســت کــه بهرهمنــد از منــی خندان(عشــق) و آگاه ( حقیقتجــو) اســت .بــه نظــرم بــا
چنیــن پیشفرضــی میتــوان بــه ماهیــت وجــود و پـ ِ
ـس پشــت گفتـهی پرمعنــای « رهــر آپــو » دســت یافــت ،مبنــی بــر
اینکــه « حقیقــت ،عشــق اســت و عشــق ،زیســن آزاد » .مــن خنــدان و آری گــوی در راســتای کشــف و برســاخت زیســتی
آزاد و عاشــقانه گام مینهــد؛ یعنــی کســب لــذات کوچکــش را در گــرو بــه وجــود آمــدن و برســاخت لــذات بــزرگ.
اجتــاع پیرامونــش میبینــد .بــه قــول شــاملو « مــن در هییٔــت مــا شــدن» و درد انســان بــودن در مجمــوع
انســانی بــا شــخصیتی راســخ و انقالبــی را برمیســازد کــه در مقابــل سیســتمها و افــراد ظــامل برمیخیــزد.
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خــود شــود تــا شــهادت دهــد کــه ایــن از جانگذشــتگی راه حقیقــت و آزادی را بـرای جامعــه منایــان و روشــن میمنایــد.
شــهید ،کلمــه و یــا قهرمانــی دسـتنیافتنی و متافیزیکــی نیســت کــه فـرای باورهــا و قــدرت انســانی و اجتامعــی اســت.
شــهید ،انســانی انقالبــی ،جســتجوگر ،تحولخــواه ،تســلیمناپذیر و عدالتخــواه کــه بــه مرتبـهی خودآگاهــی دســت یافتــه
اســت .در حقیقــت انســانی کــه بــه مرتب ـهی ســوژهگی برســد ،در راه رســیدن بــه اهــداف واالی انســانی و پیرشفــت
آن از هیــچ هزین ـهای واهمــه نــدارد .انســان آگاه و ســوژه شــده بــه ایــن نکتــه واقــف اســت کــه برســاخت جامع ـهی
انســانی برابــر کــه هــم تــن و هــم جــان در تعــادل و آرامــش باشــند و تضادهــای طبقاتــی ،جنســیتی و ن ـژادی وجــود
نداشــته باشــد ،موضوعــی حیاتــی و رضوری اســت .رضورت آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه نــه طبیعــت و نــه انســان و
نــه اجتامعــات انســانی و حیوانــی تــوان تحمــل اســتثامر و بهرهکشــی وحشــیانه و بــه دور از خــرد موجــود را ندارنــد.
انســانی کــه ایــن موضــوع را درک منایــد راهــی جــز مقابلــه ،مقاومــت و انقــاب منــودن در برابــر سیســتم ضدانســانی
موجــود را نــدارد؛ البتــه اســتثناهایی هــم وجــود دارنــد کســانی کــه تنهــا در وادی ســخن اقــدام بــه محکــوم کــردن رشایــط
زیســتی فاجعهبــار موجــود هســتند .ایــن اشــخاص حرافانــی بیــش نیســتند کــه جــز غرولنــد کــردن تــوان هیــچ کاری
ندارنــد .انســان ســوژه شــده هــم در عرص ـهی فکــری -ذهنــی و هــم در حــوزهی عملــی -اجرایــی بهصــورت ه مراســتا
و همســو و همپوشــان عمــل میکنــد .چنیــن انســانی منــود بــارز توامانــی فکــر و عم ـل( پراکســیس) اســت .رســیدن
بــه مرتب ـهی ســوژهگی ســخت و پرهزینــه اســت .دلیــل هزینــه بــاالی آن در جنــگ و ســتیزی اســت کــه رژیمهــای
رسمای ـهداری ضدانســانی در جهــان بــا جوامــع و انســانهای ســوژه شــده دارنــد ،نهفتــه اســت .انســان ســوژه شــده
میدانــد بــا کســب آگاهــی و پیونــد دادن تــن -جــان یــا هــان روح -جســم و فکــر -عمــل درون -بــرون علیــه منودهــا
و منادهــای ســاختاری وی جهــان ســود و قدرتمحــور و متامــی خدموحشــم تارکپرســت آنــان در کنــج عبادتگاههــا
و ژنرالهــا و ارتشهــای پوشالیشــان و جادوگــران رســانهای و رشکتهــای تبلیغاتــی آنــان اعــام قیــام منــوده اســت.
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کــرد از جملــه ملتهایــی اســت کــه بــه لحــاظ روانشناســی اجتامعــی دارای شــخصیتی شــادان و آری
گــوی اســت .طــرح ســاخت ایــن موضــوع را بایــد در فرهنــگ اســتوار و نیرومنــد باقــی مانــده در ادبیــات
زیســتی و اجتامعــی کردهــا جســتجو منــود .مــا بــه اختصــار بــه ایــن ادبیــات و فرهنــگ کــه بیشــر آن
شــفاهی و ســینه بــه ســینه اســت ،فرهنــگ زاگرســی میگوییــم .زاگــرس اولیــن مــکان و ســکونتگاهی اســت
کــه در آن انســان هموســاپینس متریــن اجتامعــی شــدن و تعامــات و رواداری بیناانســانی را آموختنــد.
بحــث در ایــن مــورد در ایــن کوتــاه منیگنجــد و بایــد آن را در مجالــی دیگــر مــورد بررســی قـرار داد .امــا
بــه کوتاهــی میتــوان بیــان کــرد کــه بــه خاطــر بقــا و انتقــال فرهنــگ زاگرســی کــه خــود را بــر محــور
آزادی و عش ـقورزی و تعامــل ســازندهی میــان انســان ،محیطزیســت و کیهــان تعریــف و ســازمان داده
اســت ،کــاکان از جانــب متدنهــای اقتدارگــرا و مرکزگــرای پیرامــون خــود هامننــد ســامیها و اورال-
آلتایهــا و پارسهــا کــه متایــل شــدیدی بــه اقتدارگرایــی مخــرب داشــتهاند مــورد تهاجــم و تجــاوز ق ـرار
گرفتــه اســت .البتــه مقولــهی مقاومــت و خیانــت در طــول تاریــخ انســانی وجــود داشــته و دارد؛ امــا
کردهــا بــه واســطهی آنکــه جــزو اولیــن و قدیمیتریــن جوامــع دوران نوســنگی هســتند و دســتیافتها
و نوآوریهــای مــادی و معنــوی بســیاری را بــه جامع ـهی جهانــی اهــدا منــوده اســت ،فرهنــگ مقاومــت
و آزادیطلبــی بــدل بــه بنســاخت زیســتی و فرهنگــی ملــت کــرد گردیــده اســت .در مطالع ـهی تاریــخ
کردســتان بــا حجــم عظیــم و گســردهای از مقاومــت ،قیــام و شــهادت روبــرو میگردیــم .مقاومــت
در برابــر آشــوریها ،اورارتــو ،پــارس ،اعــراب و در دوران معــارص قیــام و مقاومــت در مقابــل تهاجــم
حکومتهــای اســتبدادی و فاشیســتی ایـران و ترکیــه و امپریالیســم جهانــی و هیــوالی برســاختهی مدرنیتــه
یعنــی دولــت اســامی عــراق و شــام (داعــش) گوشــهای از ایــن فرهنــگ مقاومــت هســتند .اهــدای
هـزاران شــهید در راه آزادی ،منــاد و نشــان عینــی و بیرونــی فرهنــگ آری گــوی و شــادان بــه جهــان اســت.
مقابلــه ،مقاومــت و انقــاب در برابــر حکومتهــای فاشیســتی ایـران و ترکیــه خدمتــی بــزرگ بــه انســانیت
اســت .دخـران و پرسانــی جــوان کــه پایکوبــان و چوپ یکِشــان بــا رقــص و شــادی زیبــای کــردی در هیئــت
منــی شــادان بــا رژیمهــای واپســگرا و ضدانســانی ترکیــه ،ای ـران و داعــش کــه منــاد ایســتایی و مــرگ و
تاریکــی هســتند ،میجنگنــد .اگــر گــروه و یــا فــردی جنگهــا و قیــام هــای تاریخــی صــورت گرفتــه در میان
خلقهــای جهــان و بخصــوص خلــق کــرد را رصفــا بــه جنــگ میــان دو قــوم و یــا دو مذهــب تقلیــل دهــد،
ســعی در بــه انحـراف کشــاندن حقیقــت تاریخــی دارد .جنگهــای روی داده از گذشــته تاکنــون جنگ میان
دو ایدئولــوژی بســیار کهــن در طــول تاریــخ انســانی اســت .تفکــر و ایدئولــوژی کــه بــر محــور آریگویــی
و آزادیطلبــی و تعــادل و تعامــل انســان -حیــوان ،خــاک ،جهــان و بــه شــکل «مــن» شــادان و آریگــوی
خواهــان گســرش ایــن فرهنــگ در جهــان اســت و طرف دیگــر اقتدارگرایــی ،کاالشــدگی ،بردهداری ،ایســتایی
و تبعیــض و نابرابــری و عــدم پویایــی را بــه اشــکال لوکــس و دلفریــب تبلیــغ و اشــاعه میدهــد ،میباشــد.
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