








ــد،  ــر خلق مــان یــورش می برن در برهــەی کنونــی کــە اســتعمارگران در ســرزمین مــان، از هــر طــرف ب

جنبــش آزادی کوردســتان همچــون فــوالدی آبدیــدە در مقابــل ایــن ارتش هــای تاریکــی ایســتادە و پیکــر 

دشــمن را بــە خــاک  مالیــدە اســت. دشـــمنان می خواســتند کــه ســال ٢٠٢١ را بــە آخریــن ســال جنبش 

آزادی و خلــق کــورد مبــدل کننــد، امــا جنبــش مــا اکنــون در ســال ٢٠٢٢ ســرزندەتر و قبراق تــر از همیشــە 

در حــال مبــارزەای همــە جانبــە جهــت برســاخت دموکراســی و سوسیالیســم دموکراتیــک می باشــد. بــدون 

شــک مبــارزات جنبــش آزادی کوردســتان در هــر ٤ بخــش مدیــون شــهدای گرانقدرمــان اســت، بــە ویژە 

در ایســتار شــهید ســارا، شــهید فیدان دوغان و شــهید لیال شــایلمز تمامی شــهدای راه آزادی کوردســتان 

را بــە یــاد می آوریــم و گرامــی می داریــم. خلــق مــا در شــرق کوردســتان ســالی پــر از مشــقت و مبــارزە 

را پشــت ســر گذاشــت و نیــروی گریال در شــرق کوردســتان پیشــاهنگ ایــن مبارزات بــود و دســتاوردهای 

بیشــماری در راه تحقــق دموکراســی خلــق بــە دســت آورد. گریــال و خلــق اعــم از زنــان و جوانــان ســال بە 

ســال بیشــتر مطابــق بــا سیاســت اســتراتژیک رهبــر آپــو، یعنــی نبــرد انقالبی خلــق خــود را ســازماندهی 

می کننــد. خلق هــای دیگــر ایــران نیــز بــە تدریــج بــا الگــوی مبارزاتــی خلــق مــا در شــرق کوردســتان 

آشــنا می گــردد و رژیــم اشــغالگر ایــران از ایــن بابــت کالفــە گردیــدە اســت. در حالیکــه انــزوای شــدید 

علیــه رهبــر آپــو بــه آســتانه ی ۲۳ ســالگی خــود مــی رســد و  و رژیــم فاشیســت ترکیــە بــە نمایندگــی از 

تمامــی دشــمنان خلــق مــا فکــر می کنــد کــە می توانــد آزادی )رهبــر آپــو( را در حصــاری محــدود نمایــد، 

امــا گریالهــای رهبــر آپــو کــە در مکتب ایشــان )یعنــی مکتــب آزادی( آمــوزش دیدەانــد، ضربــات مرگباری 

بــر ذهنیــت مرتجــع فاشیســم و تاریکــی وارد ســاختە و همزمــان انبوهــی از زندگــی را بــرای خلق مــان بــە 

ارمغــان آوردنــد، چــرا کــه نابــودی از آن فاشیســم اســت و زندگــی از آن مــا، پیــروزی از آن خلق هاســت و 

شکســت از آن دشــمنان، اســتعمارگران و مدرنیتەی ســرمایەداری.

ایــن شــمارە را بــە شــهدای نامبــردە، شــهید ســارا، شــهید فیــدان دوغــان ، شــهید لیــال شــایلمز، شــهید 

فســیح یاســمنی ، شــهید هیمــن بیکــس و شــهید هــورام ژیــان تقدیــم می نمائیــم.
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كردســتان در روزگار مــا از مراحــل نامســاعد 
تاریخــی می گــذرد؛ مراحلــی كــه حــل مشــكالت 
ــالب  ــق انق ــی اش از طری ــی و مل ــاد اجتماع ح
نیــز  اســاس  ایــن  بــر  اســت.  امكان پذیــر 
ــده ای  ــش تعیین كنن ــد نق ــخصیت ها می توانن ش
ــت  ــوان گف ــند. می ت ــته  باش ــوالت داش در تح
كردهــا و كردســتان در بــا توجــه بــه تحــوالت و 
ــه و  ــن جامع ــا، عقب مانده تری ــر م ــت عص واقعی
ــن واقعیــت  ــم ای ــا علی رغ میهــن می باشــند. ام
ــاك،  هنــوز هــم از درك اینكــه مشــكل را  دردن
ــه دور  ــا راه حلــی انقالبــی حــل نماینــد ب بایــد ب
اســت. از طرفــی بــا فشــارها و انحراف هــای 
ایــن  انجــام  از  گریــز  بــر  ســعی  مســتمر 
ــا كردســتان جــزو مناطــق  ــد. گوی وظیفــه دارن
ــزو  ــز ج ــرد نی ــق ك ــا و خل ــده دنی فراموش ش
خلق هــای فراموش شــده دنیاســت. در حالــی 
ــی و  ــا فروپاش ــرد ب ــق ك ــخصیت و خل ــه ش ك
ــری  ــا بكارگی اســتحاله مواجــه گردانیده شــده،  ب
ــه  ــده ك ــعی ش ــركوب ، س ــای س ــواع راهكاره ان
در رســیدن جامعــه آن بــه جامعــه ای آزاد و 
ــر ایــن  ــع كننــد. ب ــی ایجــاد مان شــخصیتی مل
اســاس نیــز ایــن جامعــه از پیشــرفت های عصــر 
دور نگه داشته شده اســت. شــیوه زندگــی  كــه 
ــه  ــود یافت ــاس نم ــن اس ــر ای ــتان ب در كردس
چنیــن اســت؛ در ایــن عصــر زندگــی می كنــد، 

ــاآگاه،   ــه دور، ن ــر ب ــرفت های عص ــا از پیش ام
بســیار  زندگــی ای  طــرز  از  و  عقب مانــده 

عقب مانــده برخــوردار اســت. 
در روزگار مــا هــر یــك از طرف هــا برخوردهــای 
متفاوتــی نســبت بــه مســئله كردســتان دارنــد. 
از نظــر نیروهــای حاكــم ســركوب گر، مســئله ای 
تحــت عنــوان مســئله كردســتان وجــود نــدارد و 
واقعیــت ملــی و اجتماعــی كردســتان را در ملت 
و جامعــه حاكــم خــود ذوب نموده انــد. در ایــن 
راســتا سیاســت ها و عملكردهــای گوناگــون 
در بســیاری از عرصه هــا بــه كار گرفته شــده 
ــای  ــش برج ــز تأثیرات ــرد نی ــه ك ــر جامع ــه ب ك
كــه  علــت  بــدان  از طرفــی  گذاشته اســت. 
ــردی  ــم ك ــای حاك ــا و نیروه ــورد طرف ه برخ
ــای  ــا نیروه ــی ب ــوده، تفاوت ــه دور ب ــل ب از راه ح
اســتثمارگر تــرك ندارنــد. ایــن نیروهــا همچــون 
ــوان مســئله  ــی تحــت عن اســتثمارگران موضوع
ــدن در  ــته و ذوب ش ــول نداش ــتان را قب كردس
راه حل هایــی كــه آنهــا تحمیــل می كننــد را 

ــد. ــل پذیرفته ان ــه راه ح ــوان یگان به عن
مســئله كردســتان از منظــر اقشــار سركوب شــده 
و استثمارشــده نیــز چنــان اســت كــه كردســتان 
تحكــم  تحــت  فكری  ـ سیاســی  لحــاظ  بــه 
وغیرمســئوالنه  عقب مانــده  تنگ نظرانــه، 
ــال  ــود در قب ــه الزم ب ــرار دارد. شــخصیتی ك ق

خواننــدگان گرامــی مــا طــی چهار شــماره ی پیشــین مجله در بخــش رهنمودهــای رهبری 
ارزیابی هــای رهبــر آپــو مبنی بــر بررســی تنگناها و موانــع پیش روی حیــات آزاد در کوردســتان 
را ارائــه نمودیــم. در ایــن شــماره نیــز ادامــه ی همــان بخــش را جهــت مطالعــه به شــما ارائه 
می دهیــم. ایــن کتــاب ســال ١983 بــه عنــوان درس گفتــار بــه زبــان ترکــی چــاپ و منتشــر 
شــده، توســط شــهید رامــان جاویــد به زبــان فارســی ترجمــه شــده و در ســال ٢٠١9 چاپ و 
انتشــار یافتــه اســت. اکنــون ایــن کتــاب در ســایت رســمی پــژاک قابــل دسترســی می باشــد. 
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فشــار و آسیمیالســیون گســترده  از ارزش هــای 
ــی  ــی منف ــان تأثیرات ــد، چن ــاع نمای ــق دف خل
ــه برجــای گذاشــته  ــات و اقشــار جامع ــر طبق ب
ــتقل را در  ــری مس ــی و فك ــه سیاس ــه اندیش ك
این هــا ]نماینــدگان اقشــار سركوب شــده[ از 
ــه  ــد ده ــا چن ــه ت ــی ك ــت. موضع بین برده اس
ــوده در  ــم ب ــا حاك ــن گروه ه ــز در ای ــل نی قب
ســطح فكــری بارهــا بــا شكســت مواجــه شــده 
و به لحــاظ عملكــرد سیاســی نیــز بی نهایــت 

بوده اســت. منفعــل 
علی رغــم اینكــه كردســتان دارای نــوع كاراكتــر 
جامعــه و میهنــی اســت كــه آكنــده از تضادهــا 
ــه  ــش ب ــن موقعیت ــا از رســاندن ای می باشــد، ام
ســطح آگاهــی و دانــش ]طبقاتــی[ ناتوان اســت. 
ــام،  ــای نظ ــه معیاره ــا ب ــتان را بن ــر كردس اگ
چــه كاپیتالیســتی و چــه سوسیالیســتی یعنــی 
ــم  ــم، می بینی ــی كنی ــروزه ارزیاب ــای ام نظام ه
كــه بــا ایــن معیارهــا فاصلــه زیــادی دارد. 
ــر  ــی معاص ــا زندگ ــی ب ــه تمام ــا ب ــن معن در ای
ــرورت  ــه ض ــا آنك ــان ب ــت. همزم ــاد اس در تض
عصــر را در حــق خــود بــه تمامــی و بــه شــكلی 
شــفاف معنــا نبخشــیده، ماهیــت واقعــی و نتایــج 
جریان هــای نیرومنــد عصــر نیــز در شــرایط 
عینــی كردســتان بازتــاب خــود را نیافتــه و 
بدیــن شــكل ســاختار اجتماعــی كردســتان 
كــه بــا ماهیــت واقعــی خویــش بیگانــه گشــته، 
بی نهایــت رو بــه فرســایش رفتــه اســت؛ از ایــن 
رو ســاختار اجتماعــی كردســتان بــا جریان هــای 
ــت خــود  ــن نگشــته واقعی ــد عصــر عجی نیرومن
ــر  ــه ب ــان داده ك ــدارداد و نش ــا هش ــه آنه را ب

ایــن اســاس تحــرك و جنب وجــوش در  آن 
ــا  ــه، ب ــور خالص ــد. به ط ــر می  رس ــوار به نظ دش
جریان هــای انقالبــی معاصــر در حــال رشــد در 
تضــاد بــوده و مــرز و شــیوه  زندگــی اش جوابگوی 
آنهــا نیســت. جنبش هــای توانمنــد رهایــی 
ملــی و اجتماعــی تــا دیــروز از نمایــان ســاختن 
و ایجــاد شــخصیت انقالبــی واقعــی ناتــوان بــوده 
و ایــن وضعیــت نیــز موجــب دشــواری هایی در 
جهــت بــروز هویــت واقعــی بحــران كــه بــه حــد 
كافــی عمــق یافتــه، شده اســت. دینامیســم های 
ــروی الزم  ــد نی ــه ح ــود را ب ــی خ ــی و ذات اصل
و  ایســتادگی طبقاتــی  و  نرســانده  كافــی  و 
ــی  ــت. گوی ــاده اش ــف نه ــه ضع ــی اش رو ب مل
ــت  ــن وضعی ــد،  ای ــده می پندارن وی را نیست ش
وی را میــان خلق هــای دنیــا بــه ســطح بســیار 
عقب مانــده ســوق داده و ایــن شــیوه زندگــی را 

ــرای خــود پســندیده اســت. ب
ــه خــودی خــود روی  البتــه چنیــن وضعیتــی ب
نــداده اســت بلكــه عكــس آن، دالیــل تاریخــی 
و معاصــر در آن دخیــل هســتند. دالیــل عــدم 
بــروز مســئله در ابعــاد واقعــی اش و عــدم حل آن 
ــط و  ــت مختل ــای ســازنده،  بی نهای ــا رهیافت ه ب
متنــوع اســت. خالصــه؛ ]خلقــی[ كــه تاریــخ و 
جامعــه اش تحــت فشــار شــدید اســتثمار شــكل 
ــی  ــی طبقات ــی و آگاه ــه، پیشــرفت طبقات گرفت
ــت  ــرفت تح ــن پیش ــول ای ــوان محص آن به عن
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  اســتثمار 
ــش   ــه اســت، وابســتگی بی ــرار گرفت ــی ق سیاس
ــی  ــاس آگاه ــن اس ــر ای ــخصیت و ب ــد ش از ح
ــت  ــوژی و سیاس ــه ایدئول ــی ب ــخصیت  مل و ش
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شــكل گیری  راهگشــای  ]اســتثمارگران[ 
شــخصیتی مشكل ســاز و نامفیــد بوده اســت. 
اگــر شــرایط كردســتان را به خوبــی بررســی 
نماییــم، می بینیــم كــه تــا ایــن حــد وابســتگی 
شــخصیت موجــب بی  غیرتــی بیــش از حــد 
جهــت برنامه ریــزی شــخصی وی شــده و از 
ــی و حتــی  ــی، طبقات ــع مل ــه مناف اندیشــیدن ب
ــز منجــر  ــن نی ــه ای ــوده، ك ــه دور ب خانوادگــی ب

ــده شــخصیت  ــه شــكل گیری ســاختار عقب مان ب
شده اســت.

اجتماعی ـ ملــی  واقعیــت  ایــن  قبــال  در 
ــر  ــاعدی به س ــرایط نامس ــه در ش ــتان ك كردس
ــش  ــز نق ــر چی ــل از ه ــك قب ــرد،  بدون ش می ب
ــا  ــرار می گیــرد. ت ــر عهــده شــخصیت ق مهــم ب
زمانیكــه مشــكالت دشــوار را بــه ســطح آگاهــی 
ــد جهــت  ــز شــخصیت های توانمن نرســانده و نی
ــد، ســوق  ــروز نكنن ــات و پراكتیــك الزم ب عملی
شــخصیت ها بســوی ایفــای نقــش تعیین كننــده  
امــری بســیار دشــوار می باشــد. به خصــوص 

واقعیــت اجتماعی ـ ملــی میهــن در ســطحی 
ــچ  ــه هی ــی ب ــل انقالب ــز راه ح ــه به ج ــت ك اس
ــن  ــر ای ــل حــل نیســت و ب ــری قاب ــیوه دیگ ش
ــود  ــخصیت موج ــه ش ــت ك ــی اس ــاس بدیه اس
بایســتی بــه شــكل شــخصیت توانمنــد انقالبــی 
هرچــه بیشــتر توانمنــد گــردد. امــا همچنانكــه 
ــده  ــردی دی ــم ف ــوز ه ــده، هن ــاره ش ــدان اش ب
ــی  ــطح آگاه ــه س ــران را ب ــه بح ــود ك نمی ش
ــد.  ــذار نمای ــات گ ــه عملی ــه مرحل ــانده و ب رس
هرچنــد درایــن میهــن میلیون هــا انســان و 
اقشــار گوناگــون،  شــمار زیــاد ی از روشــنفكران و 
ــر  ــی انقالبی گ ــای معمول ــد معیاره ــی در ح حت
ــی  ــه حــد كاف ــوز هــم ب ــا هن ــد، ام وجــود دارن
و  نرســانده  آگاهــی  ســطح  بــه  را  مســئله 
ــر اســاس  ــه حلــی رضایت بخــش ب نمی تواننــد ب

ــد.  ــدام نماین ــر اق ــای معاص معیاره
ــع و ملت هــای  ــه جوام ــق ب شــخصیت های متعل
ــاختاری  ــی از س ــور كل ــی به ط ــتقل و مترق مس
باثبــات برخوردارنــد؛ ابعــاد شــخصیت اجتماعــی ـ    
ــس در  ــر ك ــت. ه ــرده اس ــرفت ك ــی پیش مل
ــه  ــر آنچ ــر ه ــخص ب ــدی مش ــوب قواع چارچ
انجــام می دهــد و اینكــه بــه چــه خدمــت 
می كنــد واقــف اســت. نقــش خــود را نیــز بنــا 
ــد.  ــا می نمای ــی ایف ــی ـ  مل ــع اجتماع ــه مناف ب
بنابرایــن در مراحــل عــادی پیشــرفت نیــاز 
ــروزدادن شــخصیت های توانمنــد  ــه ب ــی ب چندان
در ایــن جوامــع و ملت هــا دیــده نمی شــود. 
لكــن در واقعیــت میهــن مــا كــه موقعیــت 
از  و  گشــته  منحــرف  ملی ـ اجتماعــی اش 
خــود بیگانــه شــده،  شــخصیت ]به اصطــالح[ 

ــتان  ــد در كردس ــه بای ــخصیتی ك  ش
شــخصیت  شــود،  گــذار  آن  از 
خرده بورژواســت کــه زیــر نقــاب 
مدرنیتــه درصــدد گســترش هــر 
نوكــری  و  تســلیمیت پذیری  نــوع 
بــوده  و بی نهایــت بی اصل ونســب 
ــه  ــه ای ك ــت. به گون ــاك اس و خطرن
درمقابــل انتقادات انقالبیــون،  عملكردها 
و شخصیت شــان ایســتادگی می كنــد.
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عمق یابــی  موجــب  ملــی اش  اجتماعــی ـ  
ــا  وضــع بــد،  مــزدوری، انكارگرایــی و ســازش ب
ــود  ــرای بهب ــی ب وضعیــت موجــود شــده و حت
وضــع شــخص خــود نیــز از اندیشــه های مفیــد 
ــل در  ــن دلی ــت؛ بدی ــوردار نیس ــری برخ و مؤث
كردســتان بــه مراتــب بیشــتر از بقیــه مناطــق 
دنیــا،  الزم اســت نقــش شــخصیت را در دســتور 
كار قــرار داده و بــه ســطح معینــی ارتقــاء داد. 
مادامــی كــه بنیــاد مــادی و واقعیت هــا یعنــی 
شــرایط اجتماعــی، ملــی و اقتصــادی كــه فــرد 
بــه آن متكــی اســت تــا ایــن انــدازه نامســاعد 
اســت،  پــس قطــب مخالــف ایــن شــرایط 
نامســاعد از طریــق ظهــور شــخصیت توانمنــد، 
ضــرورت وجــود خــود را نشــان می دهــد. گــذار 
ایدئولوژیــك،  عرصه هــای  عقب ماندگــی  از 
سیاســی، فرهنگــی، ملــی و غیــره تنهــا بــا خلق 
شــخصیت های بــزرگ امكان پذیــر اســت. در 
ــتان  ــخصیت در كردس ــئله ش ــا،  مس ــن معن ای
بیشــتر از هــر كشــور دیگــری پیچیده تــر و 

ــت. ــوارتر اس دش
واقعــی  نقــش  بایســتی  صــورت  ایــن  در 
شــخصیت انقالبــی را در كردســتان تعریــف 
نمــوده و زمینه هــای خلــق آن را فراهــم نمــود. 
ایــن ســرزمین كــه واقعیــت منحصر به فــرد 
ــل  ــالب قاب ــا انق ــا ب ــی اش تنه ــی ـ  مل اجتماع
ــی  ــرورت و چگونگ ــتی ض ــت،  بایس ــول اس تح
معیارهــای شــخصیتی انقالبــی را نمایــان ســازد. 
ــی  ــخصیت انقالب ــای ش ــت ویژگی ه ــر اس ناگزی
ــن  ــت میه ــر واقعی ــق ب ــرد و منطب منحصربه ف
خــود را متفاوت تــر و فراتــر از ویژگی هــای 

ــا ـ   ــورهای دنی ــایر كش ــی  س ــخصیت انقالب ش
كــه بــر بنیــان اجتماعــی، ملی شــان نمــود 
یافته انــد ـ  نمایــان و زمینــه رشــد آن را فراهــم 

ــازد. س
ــه  ــم در جامع ــی و حاك ــخصیتی كنون ــپ ش تی
ــتی  ــف میهن دوس ــاس ضعی ــتان از احس كردس
احســاس  از  می تــوان  تنهــا  برخوردارســت. 
در  به انحراف كشیده شــده،   میهن دوســتی 
ــود.  ــث نم ــی بح ــده و ابتدای ــطحی عقب مان س
ــوده و در  ــوردار نب ــه ای برخ ــر آگاهان از كاراكت
صــورت آگاهانــه بودنــش نیــز بــه انحــراف 
در  ننموده اســت.  رشــد  و  كشانده شــده 
موضــوع  همچــون  نیــز  دیگــر  موضوعــات 
ــات  ــه در موضوع ــوان نمون ــتی به عن میهن دوس
ســازمانی،  اجتماعــی و نظامــی بــه شــدت 
ــمن  ــت دش ــوژی و سیاس ــر ایدئول ــت تأثی تح
قــرار گرفتــه اســت. در نتیجــه،  شــخصیتی 
ــع و منفعــل داشــته و از خالقیــت  وابســته، تاب
بــه دور اســت. بــه تدریــج بــا خــود نیــز بیگانــه 
ــوده  ــه دور ب ــری ب ــت. از انعطاف پذی ــته اس گش
ــت.  ــو اس ــل و ترس ــای منفع و دارای ویژگی  ه
ــی هســتند  ــا ویژگی های ــه این ه ــه هم ــه ك البت
كــه طبقــه حاكــم اســتثمارگر در طــول ســالیان 
ــوده. در  ــال نم ــه اعم ــر روی جامع ــادی ب متم
ــی  ــد ویژگ ــا چن ــا تنه ــه م ــراد جامع ــود اف وج
خــوب و مثمــر ثمــر باقــی  مانده اســت؛ این هــا 
نیــز برخــی ویژگی هــای خــوب هســتند كــه در 
نتیجــه طبیعــت )جغرافیــای( دشــوار و شــرایط 
اجتماعــی آن به جــا مانــده . امــا این هــا نیــز تــا 
حــدود زیــادی بــه ازخودبیگانگــی كشانده شــده 
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و بــر اســاس ضدیــت بــا منافــع یكدیگــر بــه كار 
بــرده شــده اند.

تیــپ حاكــم  ایــن  در كردســتان درمقابــل 
ــل  ــه درمقاب ــد ك ــود یافته ان ــرادی نم ــق، اف ناالی
ویژگی هــای ایــن تیــپ واكنــش نشــان داده 
و برآن شــوریده اند؛ ایــن افــراد در قالــب دو 
ــخصیت  ــن ش ــت،  ای ــربرآورده اند. نخس ــپ س تی
ــان گشــته  ــورژوا نمای ــورژوا و خرده ب به صــورت ب
ــا ایــن شــیوه خــاص خــود جهــش مخالــف  و ب
آن اســت؛ دیگــری، جهــش شــخصیت انقالبــی و 
راه حــل آخرین اســت. در جهــش خرده بورژوازی 
ــه آگاه،  ــه نیم ــردد ك ــان می گ ــخصیتی نمای ش
ــی  ــت، یعن ــاس اس ــت،  نیمه حس نیمه میهن دوس
شــخصیتی كــه كامــال در همــه عرصه هــا رشــد 
ننمــوده باشــد. خرده بــورژوا درصــدد اســت 
در همــه عرصه هــای ایدئولوژیــك، سیاســی، 
ــور  ــالق،  صب ــخصیتی خ ــی ش ــازمانی و عمل س
ــن شــخصیت  ــه ای ــد. البت ــداكار ایجــاد نمای و ف
نیــز تفــاوت چندانــی بــا نــوع شــخصیت قبــل از 
خــود نــدارد. شــخصیت قبلــی شــخصیتی اســت 
ــورژوا  ــر، شــخصیت خرده ب تســلیمیت پذیر و نوك
گذشــته  ســال  30 ـ 20  طــول  در  كــه  نیــز 
درصــدد  میــالدی[   70 و   60  ،50 ]دهه هــای 
ــكلی  ــه ش ــتند ب ــتان[  هس ــد آن ]در كردس رش
ــی از نوكــری،  ــاد نوین ــه ابع ــر ب ــر و ظریف ت بدت
ــا  ــكاری ب ــزدوری و سازش ــلیمیت پذیری،  م تس
طبقــه حاكــم دســت یافته اســت. علی رغــم 
آنكــه جامــه مدرنیتــه بــه تــن كــرده،  امــا برخــی 
از مفاهیــم و بقایــای قــرون وســطی را در درون 
ــیوه اش  ــد ش ــت. هرچن ــان كرده اس ــود پنه خ

ــائل،   ــودن مس ــوس نم ــوده و از ملم ــی نب انقالب
ــش رو و  ــل مشــكالت پی ــات و ح ــل واقعی تحلی
ــوده  ــه دور ب ــی ب ــد باالی ــات در ح ــر واقعی تغیی
و كفایــت الزم را نــدارد، امــا بنــا بــه مقتضیــات 
ایدئولوژیكی ـ سیاســی خویــش، نقابــی مــدرن 
ــد.  ــم می كن ــد عل ــه ق ــه جامع زده و در صحن
ــب  ــود را در قال ــر در صــدد اســت خ بدین خاط
ــه او نیســت  ــق ب ــه متعل پایگاهــی اجتماعــی ك
نشــان دهــد. در مبــارزه رهایــی ملی ـ اجتماعــی 
نقــش خطرناكــی ایفــا می كنــد. امــا بــدان علــت 
كــه جامــه مــدرن نقابــی بــر چهــره واقعــی وی 
زده، نقــش خطرنــاك وی چنــدان جــدی گرفتــه 
ــدن  ــز موجــب مضاعف ش ــر نی ــن ام ــده و ای نش

ــد. ــاك وی خواهدش ــش خطرن نق
 شــخصیتی كــه بایــد در كردســتان از آن گــذار 
شــود، شــخصیت خرده بورژواســت کــه زیــر 
ــوع  ــر ن ــترش ه ــدد گس ــه درص ــاب مدرنیت نق
ــت  ــوده  و بی نهای ــری ب ــلیمیت پذیری و نوك تس
بی اصل ونســب و خطرنــاك اســت. به گونــه ای 
كــه درمقابــل انتقــادات انقالبیــون،  عملكردهــا و 
ــد. همچنانكــه  شخصیت شــان ایســتادگی می كن
می دانیــد درصددنــد ایــن تیــپ شــخصیتی 
ــه  ــردار در هم ــاری واگی ــك بیم ــون ی را همچ
ــف  ــكال مختل ــه اش ــتان و ب ــای كردس بخش ه
ــن امــر واقــف  ــر ای پراكنــده ســازند. بایســتی ب
بــود كــه ایــن تیــپ شــخصیتی به تدریــج خــود 
ــای خــود  ــر اســاس ویژگی ه را ســازماندهی و ب
ــه اش را  ــود و برنام ــاص  خ ــی خ ــداف سیاس اه
ــرای كســب پســت  تعییــن می نمایــد. به ویــژه ب
ــات  ــش[ اقدام ــته خوی ــه خواس ــا ب ــری ]بن رهب

7



ALTIRNATIV
  OFFICIAL MAGAZINE OF

 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  
PJAK

خطرناكــی انجــام می دهــد؛ بنابرایــن الزم اســت 
ــخصیتی را  ــپ ش ــن  تی ــات ای ــا و اقدام تالش ه
كــه درصــدد ایجــاد و حاكم ســاختن پیشــاهنگی 
بــرای هوشــیاری انســان مــدرن و مبــارزه  رهایــی 
ملــی در كردســتان اســت، برمبنــای ]معیارهــای[ 
ــای آن  ــرار داد و به ج ــاد ق ــورد انتق ــی م انقالب
نــوع نگــرش انقالبــی و نمایندگــی برگزیــده 
ــد.  ــان ده ــی نش ــار انقالب ــه رفت ــا ب ــود را بن خ
بجــا آوردن ایــن وظیفــه مهمتریــن كاری اســت 
كــه بایســتی انجــام شــود. امــا واقعیــت دیگــری 
ــن اســت كــه اگــر در  ــز وجــود دارد و آن ای نی
ــاس  ــر اس ــتثمار ب ــازی اس ــتان منعطف س كردس
ــی  ــه حالت ــاندن آن ب ــر و رس ــای معاص معیاره
ــن از  ــد،  همچنی ــل باش ــل تحم ــی قاب ــه كم ك
میــان برداشــتن بقایــای قــرون وســطایی از 
راه انقــالب صــورت نگیــرد، آنــگاه ناكامــی 
راه حل هــای تدریجــی نیــز كــه تالش هــای 
از اســتثمار اســت  بــرای گــذار  صرف شــده 
ــد.  ــت می دهن ــود را از دس ــادی خ ــای م زیربن
اصالح طلبــی امــروزه دیگــر بــه حالتــی رســیده 
ــت.  ــت داده اس ــود را از دس ــرد خ ــه عملك ك
شــرایط  بــه  بنــا  اصالح طلبــی  تالش هــای 
ــی  ــوس آن یعن ــه ملم ــا و در نمون ــروزی دنی ام
ــی  ــداد غیرعمل ــك روی ــورت ی ــتان به ص كردس
ــت گرایشــی  ــه حال درآمــده اســت؛ همچنیــن ب
درآمــده كــه هــر زمینــه و شــانس موفقیــت را از 
ــا  ــان ب ــن اســاس همزم ــر ای دســت می دهــد؛ ب
آنكــه چنــدان خطرســاز نیســت، امــا بــر موضــوع 
پافشــاری  همچنــان  )پیشــاهنگی(  رهبــری 
ــن  ــای چنی ــه از ایف ــر ك ــدان خاط ــد و ب می كن

ــر  ــال دارد راه را ب ــت، احتم ــه دور اس ــی ب نقش
ــاید. ــدی بگش ــای ج فالكت ه

ــر اســت نه تنهــا علیــه  ــی ناگزی شــخصیت انقالب
ــركوب  ــار و س ــت فش ــه تح ــخصیت ك ــن ش ای
وابسته شــده، بلكــه بایســتی در عیــن حــال 
درمقابــل شــخصیت خرده بــورژوا ـ شــخصیت 
به اصطــالح مــدرن ـ  كــه خــود را در ظاهــر 
انقالبــی نشــان داده امــا هــر لحظــه بــرای 
بــا نظــام حاكــم  تســلیمیت و سازشــكاری 
آمادگــی دارد، بــه نحــوی بســیار عالــی نقشــش 
ــه  ــرای آنك ــی ب ــخصیت انقالب ــد. ش ــا كن را ایف
ــن  ــه بهتری ــود را ب ــی خ ــش تاریخ ــد نق بتوان
ــی  ــارزه بزرگ ــت مب ــد، الزم اس ــا نمای ــو ایف نح
انجــام  ایــن دو تیــپ شــخصیتی  درمقابــل 
دهــد. ایــن شــخصیت ها همــواره می تواننــد 
خطراتــی جــدی بــر ســر راه ایفــای نقــش 
ــاد  ــی ایج ــخصیت انقالب ــی ش ــی و تاریخ واقع
ــی  ــه نیروی ــا ب ــز بن ــر چی ــل از ه ــد. قب كنن
ــتعمار  ــگ اس ــوژی، سیاســت و فرهن ــه ایدئول ك
ــواره  ــوده،  هم ــاد نم ــادی آن را ایج ــای م زیربن
هســتند.  وابســتگی  گســترش دادن  درصــدد 
ــل و  ــاآگاه،  منفع ــخصیت ن ــاس ش ــن اس ــر ای ب
ــده  ــرایط عقب مان ــه ش ــه آن ب ــه ریش ــه ك خفت
ــد  ــردد، س ــخ برمی گ ــول تاری ــی در ط اجتماع
ــز در  ــن نی ــود. ای ــی می ش ــرفت انقالب راه پیش
ــره  ــی و غی ــی،  دین ــیره ای، خانوادگ ــط عش رواب
ــت از  ــدد ممانع ــواره درص ــه و هم ــاب یافت بازت
پیشــرفت  شــخصیت انقالبــی می باشــد. بایســتی 
این گونــه تأثیــرات منفــی و بســیار پیچیــده 
ــود را از  ــد و خ ــی بشناس ــورژوا را به خوب خرده ب
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ــازد. ــا س آن ره
همــه این هــا ضــرورت توانمنــدی شــخصیت 
محیــط  ایــن  می دهــد.  نشــان  را  انقالبــی 
خطرســاز و فاكتورهایــی كــه علیــه وی در 
انقالبی ـ البتــه  شــخصیت  بزرگــی  تالشــند،  
ــم  ــی عظی ــا تالش ــا ب ــز تنه ــخصیت نی ــن ش ای
بــا  می دهــد.  نشــان  را  می آیــد ـ   به دســت 
ایــن وجــود، بدیــن علــت كــه نقش هــا در 
ــی درك  ــی در ســطح طبقات ــا به تمام ــه م جامع
ــق  ــا از طری ــد، تنه ــات نیافته ان ــده و حی نگردی
ــند و  ــر كــه تأثیرگــذار باش ــی انقالبی گ گروه
بتواننــد میان]ایــن نقش هــا[  توازنــی ایجــاد 
نماینــد، می تــوان فاصلــه   ]طبقاتــی[ را از میــان 
برداشــت. لــذا به جــای شــخصیتی كــه همــواره 
ــاس  درصــدد اســت مســئله شــخصیتی را براس
بینــش اقتصــادی و سازشــكاری تحلیل  وتشــریح 
نمایــد و همیشــه از دور پیگیــر آن اســت و 
ــرای  ــد، ب ــرات برهان ــود را از خط ــد خ می خواه
مــا شــخصیت برگزیــده و توانمنــد انقالبــی الزم 
اســت كــه همــواره درمقابــل ایــن شــخصیت های 
ــته و در  ــد داش ــه رش ــدی رو ب ــاز رون مشكل س
ــد.  ــا باش ــه كاره ــگام هم ــا پیش ــه عرصه ه هم
بــرای ایــن نیــز، شــخصیت ها بایســتی بــر نقــش 
ــا كســب ایــن ویژگی هــا  ــوده و ب خــود واقــف ب
به عنــوان شــیوه نگرشــی صحیــح،  همــواره 
شــخصیت خــود را رشــد و نمــو داده و در 
ــیدن  ــرای رس ــی را ب ــر تالش ــل ه ــه عم عرص
بــه ایــن معیارهــای ]شــخصیتی[  انجــام دهنــد. 
ــدان  ــاال ب ــه در ب ــی ك ــه دالیل ــا ب در روزگار م
ــه  ــم، نقــش شــخصیت ها در جامع اشــاره نمودی

ــده بیشــتر  ــد و تعیین كنن ــه ای توانمن ــا به گون م
ــه  ــر مرحل ــتر از ه ــر و بیش ــه دیگ ــر جامع از ه
تاریخــی كــه چنیــن شــخصیت هایی نمــود 
یافتــه،  خــود را نشــان داده و تحمیــل می كنــد.
نمودیــم در  اشــاره  نیــز  قبــال    همچنانكــه 
معمولــی  معیارهــای  بــه  بنــا  كردســتان 
شــخصیت هایی  از  می تــوان  انقالبی بــودن، 
انقالبــی بحــث نمــود. امــا می بینیــم كــه 
ــود  ــش خ ــی نق ــخصیت های انقالب ــه ش این گون
ایــن  البتــه  ننموده انــد.  ایفــا  به تمامــی  را 
ــی  ــه كنون ــه در جامع ــت ك ــا نیس ــدان معن ب
شــخصیت های صــادق و درســتكار وجود نداشــته 
و زمینــه مــادی بــرای تشــكالت اجتماعــی كــه 
خواســتار انقــالب هســتند،  وجــود نــدارد. تأكیــد 
مــا بــر ایــن نكتــه اســت كــه معیارهــای عــادی 
انقالبی بــودن بنــا بــه شــرایط عینــی كردســتان 
ــطح  ــه س ــی ب ــت ملی  ـ اجتماع ــای واقعی از ارتق
ــوان  ــكل نات ــل مش ــه ح ــوق آن ب ــی و س آگاه
و ناكافــی اســت. تالش هایــی كــه بســیاری 
از افــراد و ســازمان ها در ایــن خصــوص بــه 
خــرج داده انــد، حتــی بــه انــدازه یــك ارزن نیــز 
دســتاورد نداشــته و واقعیــت امــروزی محصــول 

ــت. آن اس
ــام  ــا تم ــوس ب ــت ملم ــن واقعی ــه ای ــا زمانیك ت
جوانــب آن آشــكار نگشــته و درك نگــردد 
و همچنیــن تــا زمانیكــه بــر ایــن اســاس 
ــام  ــح و تم ــی صحی ــا اقدامات ــازمان  ب ــك س ی
جوانــب خــود تأســیس نشــود و گســترش 
ــخن  ــرد س ــر ف ــش مؤث ــوان از نق ــد، نمی ت نیاب
ــر؛ پیشــرفت  ــواردی نظی ــت م ــن عل گفــت. بدی
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ــرد[،  ــه ]ك ــی در جامع ــی ازخودبیگانگ تدریج
زمینــه  وســیع،   ابعــاد  در  منحرف ســازی 
ــا خــود  ــف ب ملی ـ اجتماعــی اش، عملكــرد مخال
ــی،   ــت توســعه  دادن،  آگاه ــا درجــه بی نهای را ت
ــیار  ــش بس ــرد( طبقات ــل )عملك ــاد و عم ایج
ــی محــض و  ــت انكارگرای ــر حاكمی تحــت تأثی
نیــز واقعیــت قشــر ســركوب گر و سركوب شــده 
قــرار گرفتــه،  حتــی ازخودبیگانگــی در عرصــه 
ایدئولوژی ـ سیاســی كــه الزم اســت نســبت بــه 
آن حساســیت داشــته باشــد، تأثیرگــذار بــوده، 
ــت  ــاد ایدئولوژی ـ سیاس ــش ایج ــواره از جه هم
ــده و  ــل آورده ش ــت به عم ــتقل وی ممانع مس
ــته و  ــوان گش ــه نات ــی ك ــه در وضعیت خالص
ــر  ــان ب ــی همچن ــر( منف ــای )عناص فاكتوره
وی تأثیرگذارنــد. بــرای ایفــای نقــش تاریخــی 
و  مقایســه  بــه  كردســتان  در  شــخصیت ها 
ــع  ــا جوام ــی ]ب ــاده و معمول ــباهت هایی س ش
دیگــر[ نخواهیــم پرداخــت، بلكــه ]شــخصیت ها 
در كردســتان[ بایســتی هرچــه بیشــتر منتقــد 
ویژگی هــای  بنابــر  باشــند،  تحلیل گــر  و 
ــت  ــد، واقعی ــت كنن ــود حرك ــه خ ــص ب مخت
ملی  ـ اجتماعــی را در هــر یــك از مناطــق 
كردســتان بــا تمــام جوانــب آن بازتــاب دهنــد، 
 همــواره خــود را مــورد مؤاخــذه و بازخواســت و 
انتقــاد قــرار دهنــد و ناگزیــر بــه نوســازی اقدام 
ــالش  ــن ت ــه چنی ــا زمانیك ــرد تنه ــد. ف نماین
ــر  ــد و آن را ب ــان ده ــود نش ــی از خ و جدیت
ــد  ــد می توان دنیــای فــردی خــود حاكــم گردان
نقــش مــورد انتظــار را ایفــا نمایــد. چــرا 
ــی،   ــر معمول ــالش و فك ــتان،  ت ــه در كردس ك

قــوه اندیشــه و فعالیــت سیاســی معمولــی 
ــار  ــت ناهنج ــذار از وضعی ــرای گ ــد ب نمی توان

ــد. ــی باش ــی كاف كنون
بدیهــی اســت كــه چنیــن واقعیتــی ابــراز 
ــوم و  ــرز و ب ــن م ــا در ای ــود را تنه ــود خ وج
ــردی  ــن عملك ــه از چنی ــخصیت هایی ك ــا ش ب
تــا  ببینــد.  می توانــد  باشــند،  برخــوردار 
پدیــده  و  انحراف ســازی  بحــران،  زمانیكــه 
ســر  پشــت  كردســتان  در  ازخودبیگانگــی 
گذاشــته نشــود و همچنیــن شــخصیتی ها تنهــا 
مجــذوب پراكتیــك انقالبــی در فــالن منطقــه 
از كــره خاكــی بگردنــد و بــه آن بســنده كننــد، 
ــرای درك واقعیــت ایــن مــرز  ایــن رهیافــت ب
و بــوم كافــی نخواهــد بــود و تنهــا در صــورت 
تحقــق چنیــن واقعیتــی می توانــد زمینــه 
رشــد دانــش و آگاهــی را فراهــم ســازند. 
جامــه عمــل پوشــانیدن بــه چنیــن واقعیتــی و 
رســاندن آن بــه ســطح آگاهــی بــا معیارهــای 
معمولــی امــروزی امكان ناپذیــر نیســت؛ اصــرار 
بــر ایــن معیارهــای معمولــی از همــان آغــاز بــه 
معنــی گرفتارآمــدن بــه پدیــده ازخودبیگانگــی 
ــوس  ــت ملم ــه دور از واقعی ــی  ب و كســب آگاه
اســت. اگــر در میهنــی كــه اعمــال ســركوب و 
ــر آن در هیــچ كجــای دنیــا نظیــر  اســتثمار ب
نــدارد و هنــوز هــم ایــن یــك بــا راهكار هــای 
زیركانــه و وحشــیانه ادامــه دارد، در ایــن میهن 
ــودن  ــال حس نم ــن ح ــت و در عی درك واقعی
ــی  ــركوب عمل ــای س ــه راهكاره ــردن ب و پی ب
ــا  ــر اســت. ت ــز اســتخوان گریزناپذی ــا مغ آن ت
زمانیكــه ایــن یــك تحقــق نیابــد، نمی تــوان از 
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ــه  ــود. اینك ــن بحــث نم ــوس میه ــت ملم واقعی
مكانیســم های  ارائــه  بــا  اســتعمار  سیســتم 
متفــاوت، اقشــار، گروه هــا و طبقــات را بــه خــود 
ــدان معنــا نیســت كــه ایــن  شــبیه می ســازد، ب
اقشــار و... واقعیــت را بــه تمامی تجربــه كرده و 
حیــات بخشــیده  اند. تنهــا در صــورت مانــدگاری 
ــن  ــق ای ــوان از تحق ــی می ت ــن وضعیت در چنی
ــورت در  ــر این  ص ــود. در غی ــت بحــث نم حقیق
ســركوب و اســتثمار سیســتم اســتعمار گرفتــار 
ــه  ــی ك ــد و در یكــی از اقشــار و گروه های می آی
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــتعمار ب ــتم اس سیس
ــه  ــردد، ب ــا شــكل داده ادغام می گ ــه آنه خــود ب
طــرزی دروغیــن و به گونــه ای كــه از خــود 
بیگانــه گشــته و همچــو ایــن  اقشــار و گروه هــا 
ــد؛  ــان آنهــا ســخن می گوی ــه زب می اندیشــد و ب

در اصــل نیــز شــبیه اســتعمار می اندیشــد و بــه 
ــد. ــم می كن ــان او تكل زب

ایــن امــر در واقعیــت ملمــوس كردســتان،  
ترویــج  مدت هاســت  كــه  اســت  پدیــده ای 
بــه  می تــوان  صراحــت  بــا  یافته اســت. 

»اقــدام  عنــوان  تحــت  كــه  فعالیت هایــی 
ــه  ــود ك ــاره نم ــه،  اش ــی« صــورت پذیرفت انقالب
ــال  ــه اعم ــی ب ــز مشروعیت بخش ــل به ج در اص
ابعــاد مختلــف چیــز دیگــری  اســتعمار در 
ــه میهــن  نیســت. اگــر از ایــن زاویــه نگاهــی ب
خــود بیاندازیــم، می بینیــم كــه بســیاری از 
ــت  ــناخت هوی ــازمان ها از ش ــی س ــراد و حت اف
ــود را  ــال خ ــن ح ــا در عی ــد، ام ــی به دورن مل
»ماركسیســت« قلمــداد می كننــد. بســیاری از 
ــز وجــود  ــر نی ــازمان های دیگ ــی س ــراد و حت اف
دارنــد كــه خــود را »ملی گــرا« می داننــد، 
امــا كمتریــن نیازهــای پایــه ای ملیت گرایــی 
ــز از  ــوع نی ــن موض ــد. در ای ــای نیاورده ان را بج
ــد.  ــای معاصــر عقب مانده ان ــه معیاره رســیدن ب
در ظاهــر خــود را مــدرن جلــوه می دهنــد، امــا 
ــر واقعیــت  ــه نقشــی در تحلیــل و تغیی هیچ گون
موجــود ندارنــد و بــه اصطــالح، »ماركسیســم« 
و »ملی گرایــی« را پیــاده می ســازند. ایــن نیــز 
ــی  ــاب چپ گرای ــر نق ــه زی به جــز مشــروعیتی ك
و انقالبی گــری بــه ازخودبیگانگــی داده می شــود 
معنــای دیگــری دربرنــدارد. لــذا مشــكل هرچــه 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــر ب ــی پیچیده ت ــتر حالت بیش
و ایــن ادعاهــا كــه »حــل خواهیــم كــرد،  
بــه تندروانه تریــن شــكل آن حــل خواهیــم 
ــم  ــن خواهی ــم داد...، چنی ــام خواهی ــرد؛ انج ك
ــه  ــود را ب ــه خ ــش از آنك ــزی بی ــرد...« چی ك
شــیوه دیگــری بــر عــدم حــل مســئله تحمیــل 

نمی باشــد.  می كنــد، 
واقعیت هــای  ملمــوس امــروز، وضعیــت بســیاری 
از ســازمان هایی را كــه بــه اصطــالح ادعــای 

 اگــر افــراد می خواهنــد نقــش انقالبی 
ــه  ــی كلم ــای واقع ــه معن ــود را ب خ
ایفــا نماینــد، بایســتی از همــان آغــاز 
ویژگی هــای شــخصیتی انقالبــی و 
مبــارز را در خــود متبلور ســازند و بدانند 
كــه ناگزیرنــد در این مــورد راه هرگونه 
اشــتباه را مســدود ســازند و تشــكالت 
ــا  خــاك  یكسان ســازند ســاختگی را ب
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به وضــوح  دارنــد  انقالبــی  فعالیــت  انجــام 
ــن منظــور فضــای  ــرای ای ــد و ب نشــان می ده
مســاعدی را فراهــم نمــوده اســت. هرچنــد در 
ــده می شــود كــه برخــی از گروه هــا  ظاهــر دی
انجــام  بــرای  ســطحی  بــه  ســازمان ها  و 
فعالیــت  انقالبــی رســیده اند، امــا در واقــع 
هنــوز بــه حاشــیه ایــن گونــه فعالیت هــا هــم 
ــن  ــه ای ــراد ب ــتی اف ــده اند. بایس ــك نش نزدی
ــالب  ــز انق ــی بج ــه راه ــند ك ــف باش ــر واق ام
حــل  را  ملی   ـ اجتماعــی  مســئله  نمی توانــد 
نمایــد و راهــی به غیــر از آن نمی توانــد منجــر 
بــه پیشــرفتی ســاده و معمولــی باشــد و حتــی 
احتیاجــات مــادی روزانــه برخــی اعضــای 
مشــخص  را بــرآورده نمی ســازد؛ بنابرایــن اگــر 
افــراد می خواهنــد نقــش انقالبــی خــود را بــه 
معنــای واقعــی كلمــه ایفــا نماینــد، بایســتی از 
همــان آغــاز ویژگی هــای شــخصیتی انقالبــی و 
مبــارز را در خــود متبلــور ســازند و بداننــد كــه 
ناگزیرنــد در ایــن مــورد راه هرگونــه اشــتباه را 
ــا   ــاختگی را ب ــكالت س ــازند و تش ــدود س مس
خــاك  یكسان ســازند. ناگزیرنــد از همــان آغــاز 
ــر  ــی ب ــنهادات مبن ــه پیش ــد ب ــده تردی ــا دی ب
»راه و راه حــل میانــی« بنگرنــد و از موضعــی 
آنهــا  درمقابــل  تحلیل گرانــه  و  انتقــادی 
برخــوردار باشــند. از طرفــی شــخصیت انقالبــی 
نیــز ناگزیــر اســت همــواره شــخصیت خــود را 
ــه  ــد. البت ــت قرارده ــاد و بازخواس ــورد انتق م
ــری  ــلحه انتقادگ ــن اس ــه همی ــت ك الزم اس
ملی ـ اجتماعــی،  واقعیــت  درمقابــل  را 
اســتعمارگران و نیــز مزدورانــی كــه مســتقیما  

یــا غیرمســتقیم بــه آن وابســته اند بــه شــكلی 
ــرد. ــه كار گی ــه ب تندروان

و  را كــه وجــود مدرنیســت ها  ایــن  بایــد 
ــی  ــر چــه ناهمواری های توســعه نیافته ها راه را ب
ــورا   ــتی ف ــرا بایس ــد. زی ــاید درك نمای می گش
ایــن نكتــه را نیــز مبرهــن ســازیم كــه تحلیــل 
طبقاتــی یك كشــور بــرای درك بســتر واقعیت 
موجــود در هیــچ یــك از كشــورهای دیگر كافی 
ــا دســتگاه ها  نیســت. الزم اســت در میهــن م
بــه شــكلی بســیار متفاوت تــر كار كــرده و 
كارهــا نیــز بــه شــكلی متفاوت تــر انجــام شــود 
ــری  ــیار جداگانه ت ــری بس ــار هن ــا  آث و نتیجت
ابــداع شــوند. همچنانكــه بعدهــا دیدیــم برخی 
از روشــنفكران تقلیــدی از طریــق نوشــته هایی 
ــه  ــار خواســتار نزدیك شــدن ب در گوشــه  و كن
ــا  ــد، ام ــورد بحــث[ بودن حقیقــت ملمــوس ]م
ــران  ــرر و خس ــه ض ــود بلك ــه س ــا ن كار این ه
در پــی داشــت. عملكــرد آنهــا منجــر بــه درك 
ــا  ــود، گوی ــود نمی ش ــت موج ــر حقیق و تغیی
نوعــی از بــازی اســتعمار بــوده و بــدون اینكــه 
ــی  ــاید قربان ــند  ـ ش ــف باش ــر آن واق ــود ب خ
نیــت خــوب هــم باشــند ـ  نقشــی اشــتباه ایفــا 
می كننــد. بدیــن ترتیــب نقــش عمــق  دادن بــه 
ازخودبیگانگــی دارنــد و ایــن افــراد بــدان علــت 
ــم در  ــان و ه ــوف چپ  گرای ــم در صف ــه ه ك
ــت  ــوند، بی نهای ــده می ش ــون دی ــان انقالبی می
ــد.  ــر و... برخوردارن ــر كاذب، متظاه از كاراكت
بدیهــی اســت كــه بــا چنیــن برخــوردی 
ــی را مشــخص و  ــت اجتماع نمی تــوان واقعی
تثبیــت نمــود و ایــن وضعیــت زمانیكه مشــكل 
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بــه پایــان اهــداف و ارائــه برنامــه به منظــور تغییر 
در مشــكالت میهــن، جامعــه و ملــت می رســد، 
می گــردد.  نمایــان  واضح تــر  شــكلی  بــه 
تأثیرگــذاری ایــن نــوع برخوردهــای اشــتباه 
ــی  ــازمانی و عمل ــی، س ــای سیاس ــر فعالیت ه ب
ــی از  ــب برخ ــن ترتی ــت؛ بدی ــر اس اجتناب ناپذی
اقدامــات در محــدوده ای بی ثمــر و بی نتیجــه 
راكــد خواهــد مانــد. از طــرف دیگــر ایــن نــوع 
برخوردهــای اشــتباه به طــور حتــم چــه بنــا بــه 
ــه  ــا و چ ــق واقعیت ه ــی و تحقی ــرورت بررس ض
ــن راه،  ــه ای در ای ــه برنام ــرورت ارائ ــه ض ــا ب بن
ــردن آن  ــی و عملی ك ــودی سیاس ــط رهنم توس
ــث،   ــن حی ــردد. از ای ــا شكســت مواجــه می گ ب
ارائــه یــك رهنمــود صحیــح بــرای آینــده 
ایــن  از اهمیــت شــایانی برخوردارســت. در 
خصــوص شــخصیت نیــز به معنــای فــرد قاطــع 
ویژگی هــای  از  اســت  آینــده الزم  و خــالق 

ــردد. ــودار گ ــری برخ ــی انقالبی گ واقع
وقتــی مســئله شــخصیت را در ایــن ابعــاد 
بــه  تــا  كــه  بررســی می كنیــم، می بینیــم 
ــی در  ــراد انقالب ــت ها و اف ــز شخصیـ ــروز نی ام
كردســتان از ایفــای نقــش تاریخــی خــود بــه دور 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه از مســئله ت ــن جنب هســتند. ای
نیــز بــه شــكلی دردنــاك خــود را تحمیــل 
می كنــد. مشــكل اساســی ایــن اســت كــه یــك 
شــخصیت انقالبــی برمبنــای درك صحیــح و 
ــاد  ــن ایج ــی میه ــت  اجتماعی ـ مل ــل واقعی كام
ــه  ــر از هم ــه عقب مانده ت ــرد ك ــق ك ــردد. خل گ
پیشــرفت های  از  بــه دور  جهــان،   خلق هــای 
ــه(  ــت )اولی ــی بربری ــه زندگ ــوده و ب ــر ب عص

محكــوم گشــته  اســت بــه شــخصیتی نیــاز 
ــی اش را  ــت اجتماعی  ـ مل ــد واقعی ــه بتوان دارد ك
ــرفت های  ــطح پیش ــه س ــد،  وی را ب ــر ده تغیی
ــا آن عجیــن ســازد. در ایــن  عصــر برســاند و ب
ــات  ــخصیت ها  و طبق ــی از ش ــه برخ ــان ب می
ــه آن  ــه ب ــی ای ك ــكالت ایدئولوژی ـ  سیاس و تش
وابســته اند می تــوان اشــاره نمــوده،  امــا چنــدان 
ــت و  ــان بازخواس ــه در جری ــت ك ــوار نیس دش
ــه شــخصیت  مؤاخــذه طیــف وســیعی از آنهــا ب
كاذب شــان پــی بــرد. زیــرا اگــر بخــش اعظمــی 
از آنهــا را بــا معیارهــای امــروزی دنیــا مقایســه 
كنیــم، می بینیــم كــه می توانســتند مدت هــا 
پیــش پیــروزی را كســب كننــد، امــا علی رغــم 
ــت  ــروزی دس ــه پی ــه ب ــم از اینك ــن،  بگذری ای
یابنــد، حتــی از برداشــتن اولیــن گام هــای 
ــطه  ــراد به واس ــن اف ــد. ای ــز به دورن ــن كار نی ای
بــه  موجــود  ایدئولوژیك ـ سیاســی  تشــكالت 
 نوعــی محوشــدن و ازخودبیگانگــی گرفتــار آمــده 
ــتی  ــای رفرمیس ــر در دری ــارت صحیح  ت و به عب
)نوعــی ســازش بی مبــدأ بــا نظــام( غوطه  ورنــد. 
وضــع طیــف وســیعی از آنهــا بدیــن گونــه بــوده 
ــی  ــای اجتماعی  ـ مل ــه هیچ وجــه واقعیت ه ــه ب ك
ــد؛ ایــن وضــع آنهــا در محیــط  را درك نكرده ان
سیاســی امــروزی خــود را درمقابــل دیــدگان هر 
كــس بــه شــكلی واضــح نمایــان می ســازد. اگــر 
ــی آن  ــرایط اجتماعی ـ مل ــن و ش ــت میه وضعی
ــهولت  ــه س ــت ب ــن واقعی ــه ای ــردد ب ــل گ تحلی

گــردن می نهــد.
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ــی،  ــم سیاس ــع مه ــه ی وقای ــال ۲۰۲۱ در زمین س
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و در مســیر 
مبــارزات خلق هــا ســالی لبریــز از تحــوالت بــرای 
ــال،  ــن س ــود. در ای ــتان ب ــرق کوردس ــران و ش ای
بحران هــای اقتصــادی، سیاســی، ایدئولوژیــک و 
فرهنگــی و تخریــب ذهنیــت دمکراتیــک جامعــه 
ــا  ــی توده ه ــق تمام ــای برح ــرکوب کنش ه و س
ــه اوج  ــران ب بدســت فاشیســم سیســتم حاکــم ای
رســید. توده هایــی کــه تنهــا فعل شــان مطالبــه ی 
یــک زندگــی خودمدیــر، دمکراتیک همــراه با صلح، 
رفــاه و امنیــت بــود. در ایــن ســال، از مشــروعیت 
ــزد جامعــه بیــش از پیــش کاســته شــد.  نظــام ن
نظــام بــا رهیافت هــای زورمدارانــه، معیشــت 
ــا بکارگرفتــن  خلق هــا و توده هــای آن را نابــود و ب

ابزارهــای سیاســی، نظامــی و ایدئولوژیــک انحصاری 
خــود از شــکل گیری مدیریــت خلق محــور در 
حــوزه ی خیابــان بعنــوان تنهــا میــدان ابــراز وجــود 
ــه بعمــل آورد. امــا  و حق خواهــی، ممانعــت ظالمان
ــان  ــم حرف ش ــهرها بازه ــا در مناطــق و ش خلق ه
را مقتدرانــه زدنــد کــه شــکل گیری روزانــه ی ده هــا 
اعتــراض مدنــی اثبات گــر آن اســت. پــس ایــران بــا 
ایــن احــول آبســتن بزرگتریــن تحــوالت در اولویت 

ــه اســت. اول در خاورمیان
بحران منطقه ای و جهانی:

اوضــاع سیاســی و اجتماعــی منطقــه ی خاورمیانــه 
مــدام در حــال تغییــر و تحــول بنیادیــن اســت و 
جنــگ  و درگیــری قدرت هــای متخاصــم منطقه ای 
و جهانــی بــا برنامه هــای متضــاد و منفعت طلبانــه، 

سخن پژاک

سال۲۰۲۲؛زمانارتقایمبارزاتومطالباتدموکراتیکخلقمحور
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آن را بــه کانــون تحــوالت ســال ۲۰۲۱ مبــدل 
ســاختند. هژمونــی جهانــی در منطقــه دریایــی از 
خــون بــه راه انداختــه و دموکراســی خواهی را نابــود 
می ســازد. خاورمیانــه، ایــران و کوردســتان آبســتن 
ــم  ــم دول و ه ــه ه ــتند ک ــی هس ــان تحوالت چن
جوامــع ناچــار بــه تــن دادن بــه آن تحــوالت جهــت 
رهایــی از جنــگ و ســتم سیســتماتیزه هســتند. 
همــه ی دول و قدرت هــا مســایل و بحران هــا را 
ــی  ــرای چاره یاب ــی ب ــا بدیل ــر ســاخته اند ام عمیق ت
ــگ  ــت و جن ــد. دخال ــه ندارن ــک در چنت دمکراتی
ــت   ــرمایه داری و دول ــی س ــب هژمون ــداوم از جان م
ـ ملــت جهانــی و دولــت   ـ ملت هــای فاشیســت و 
شوونیســت دو معضل ســرطانی خاورمیانه هســتند 
ــتان  ــای آن در کوردس ــال ۲۰۲۱ جنگ ه ــه در س ک
و درگیری هــای سیاســی و گاه گــدار امنیتــی آن در 
ایــران، رخ  دادنــد. خطــر جنــگ و دخالــت نظامــی 
و سیاســی مســتقیم هژمونــی جهانی در ســالی  که 
گذشــت بســوی ایران کانالیزه شــده و در مســئله ی 
برجــام و برنامــه ی موشــکی و نظامــی ایــران، 
ــی  ــور بین الملل ــه گره  ک ــدن، ب ــته از بارزترش گذش
هژمونگرایانــه ی  سیاســت های  مبدل گشــته. 
ــتان،  ــه و کوردس ــی در خاورمیان ــای جهان قدرت ه
چاره یابــی بــه دنبــال نداشــت و گذشــته از تشــدید 
بحران هــا و  فالکت هــای آوارشــده بــر ســر جوامــع، 
ــگ در  ــده. جن ــز ش ــی نی ــت تاریخ ــار هزیم دچ
جنــگ  کوردســتان؛  شــمال  و  روژاوا  جنــوب، 
ــان  ــران و آذربایج ــات ای ــن و اختالف ــوریه و یم س
همــراه بــا قدرت گیــری مجــدد طالبــان افغانســتان، 
نشــانه ی بازگشــت جریان هــای ارتجاعــی هســتند 
ــا زاگــرس بصــورت  ــی در کوردســتان از روژاوا ت ول

ــال در حوزه هــای  ــارزان و گری ــرد مب مقاومــت و نب
مختلــف و در شــرق کوردســتان بصــورت مبــارزه ی 
ســازمانی و اجتماعــی گریــال و خلــق، یــک ســال 
مملــو از پیــروزی کــورد و ناکامــی دول حاکــم بــر 
کوردســتان را پشت ســر گذاشــت. ایــران و ترکیــه 
ــا  ــان ب ــارج از مرزهایش ــود را در خ ــای خ جنگ  ه
ــه  ــا ن ــد. ام ــام  می دهن ــتان انج ــت کوردس کانونی
ــد  ــت نیازیدن ــا دس ــرای بق ــه ای ب ــه نتیج ــا ب تنه
بلکــه بــا گرفتارشــدن در بحران هــای زنجیــره ای به 
پایــان خــود نزدیــک  گشــته اند. دولــت اردوغــان در 
ــه ســقوط اســت  ــا رو ب ــروزی کوبانی ه حــرص پی
ــوالت  ــام و تح ــری قی ــکل  گی ــرای ش ــران ب و ای
ــور  ــگ  مح ــه جن ــک و چ ــه دمکراتی ــزرگ چ ب
آبســتن بزرگتریــن وقایــع پیش بینی ناپذیــر گشــته. 
ــداکاری  ــری و ف ــا فدایی گ ــه ب ــن خاورمیان بنابرای
خلق کــورد و گریــال و بــا پیشــاهنگی بی نظیرشــان 
در مرحلــه ی تاریخــی دگرشــد بنیادیــن قــراردارد.

ــه  ــران معیشــت مــردم را ب در آنســو، فاشیســم ای
ــورت  ــام بص ــی و برج ــت خارج ــات سیاس موضوع
ــه نشــان می دهــد خــود  ــره  زده  ک ــه گ عوامفریبان
حاکمیــت در داخــل کارآمــدی الزم و نیــز صداقــت 
ــدارد.  ــردم  را ن ــتی م ــران معیش ــع بح ــرای رف ب
نســبت برجــام و تحریــم بــرای نظــام فاشیســت و 
حاکــم، همانــا تســلیم  شــدن در برابر خواســته های 
ــا آن  ــت ب ــی و ضدی ــار جهان ســرمایه داری فاجعه ب
ــی  ــه معنــای رقابــت ســرمایه داری مافیایــی ایران ب
بــا جهانــی اســت. برجــام را بــه دو اصــل ادعایــی 
ــد: یکــی ممانعــت از فعالیت هــای  خالصــه  کرده ان
هســته ای نظامــی ایــران و دوم؛ دست برداشــتن 
ایــران از بــه  هــم زدن ثبــات منطقــه بنــا بــه منافــع 
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هژمونــی زیــاده  خواهانــه ی جهانــی. تعهــدات 
ــد  ــدت خواه ــاه  م ــا دوره ای و کوت ــی قطع برجام
ــم را مرتفــع نخواهــد  ــود و وضعیــت جنگــی دائ ب
ــه  ــا علی ــدات طرف ه ــام تهدی ــا برج ــاخت. ب س
ــرا خــود برجــام  ــد شــد. زی ــع نخواه ــر رف یکدیگ
همــه چیــز نیســت و محــدود بــه برخــی مســایل 
ــه مدنــی و خلقــی. نبــود برجــام  دولتــی اســت ن
ــای  ــا احی ــد ام ــه می افزای ــر و فاجع ــزان فق ــر می ب
آن آرامــش و ســعادت کامــل بــه همــراه نخواهــد 
آورد. هیچــگاه وضعیــت عــادی نخواهــد شــد مگــر 
اینکــه تغییــر بنیادین ســاختاری و دمکراتیزاســیون 

ــد. رخ ده
بحران سیاسی ایران:

»ملیتاریزه کــردن شــرق کوردســتان و افزایــش 
بازداشــت ها، اعــدام و شــکنجه ی فعــاالن سیاســی، 
تــداوم عملیات هــای  مدنــی و محیط زیســتی؛ 
نظامــی در مناطــق و اســتان های شــرق کوردســتان 
ــاهو و  ــق ش ــژه در مناط ــال بوی ــروی گری ــه نی علی
ــه ی نسل کشــی  ــداوم سیاســت مزوران ــان؛ ت موکری
فرهنگــی علیــه خلق هــا بویــژه خلــق کــورد از ماکو 
ــی  ــم  نمــودن مجال ــاری؛ فراه ــا ســرحدات بختی ت
ــرا  ــای واپس گ ــدد گروه ه ــربرآوردن مج ــرای س ب
ــای  ــلمینی و فرقه ه ــلفی، اخوان المس ــل س از قبی
مشــابه در شــرق کوردســتان بعنــوان اهــرم فشــار 
علیــه جامعــه ی کــورد و کشــتار عامدانــه ی کولبران 
کــورد؛ ســرکوب اعتراضــات دموکراتیــک توده هــا و 
اقشــار مختلــف از قبیــل کارگــران، زنــان، معلمان و 
... و لــذا ممانعــت از شــکل گیری قیــام دمکراتیــک 
خلق محــور بــا ســرکوب خیابــان؛ ســرکوب زنــان و 
محــدود کــردن بیشــتر آن هــا؛ فشــار بــه زندانیــان 

و تضییــع مضاعــف حقــوق آن هــا علی رغــم 
اعتراضــات داخلــی و بین المللــی؛ برگــزاری انتخابات 
ــت  ــت جمهوری و یکدس ــده ی ریاس ــی  ش مهندس
ــذاری  ــث قانون گ ــت از حی ــدرت و دول ــاختن ق س
در مجلــس، قضــاوت در دســتگاه قضایــی و اجــرا 
در دولــت؛ تشــدید بحران هــای اقتصــادی و نابــودی 
حــوزه ی تولیــد و معیشــت؛ تخریــب محیط زیســت 
و ســرکوب و قتــل فعــاالن محیــط  زیســت بویــژه 
ــا  ــی ب ــای خارج ــش تنش ه ــورد؛ افزای ــاالن ک فع
ــان  ــه می ــی و ب ــای جهان ــایگان و قدرت ه همس
آوردن وضعیــت جنگــی مــداوم و خطرســاز خاصــه 
در قضیــه ی برجــام و برنامــه ی هســته ای؛ دخالــت 
ــوریه،  ــورهای س ــعه طلبانه در کش ــی و توس نظام
عــراق، یمــن و غیــره و نیــز تعلیــم و جهت دهــی 
گروه هــای نیابتــی وابســته به خــود در آن کشــورها 
را  خانمان ســوز  و  پراکنــده  جنگ هــای  کــه 
شــعله ورتر ســاخته« از جملــه اوضــاع اســفبار 

ــود. ــران در ســال ۲۰۲۱ ب ای
ــا  همانطــور کــه پیش بینــی شــد، نظــام حاکــم ب
ــه و ســویه ی فاشیســتی و  ــک روی ــن ی درپی گرفت
ــت  ــدرت و دول ــت کردن ق ــه یکدس ــه ب دیکتاتوران
راهبــردی  بنــای  و  زد  در ســال ۱۴۰۰ دســت 
سیاســت های آن را نیــز بــر ســرکوب شــدید 
خلق هــا و ایجــاد خفقــان بــرای مخالفــان و 
دگراندیشــان دمکراســی طلب و آزادیخواه گذاشــت. 
اتفاقــا آنطــور کــه ادعــا می شــود، قــدرت و دولــت 
از ســوی اصولگرایــان یکدســت نشــده و حتــی در 
صــف خــود آنهــا اختالفــات و فســادهای سیاســی 
ــام  ــرا کل نظ ــود دارد. زی ــادی وج ــادی زی و اقتص
فســادپذیر شــده و روزی ایــن وضعیــت موقتــی که 
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گویــا همــه چیــز از جملــه مجلــس، دولــت و قــوه 
ــه  ــد ب ــت« کرده ان ــی و یکدس ــه را »انقالب قضائی
یکبــاره منفجــر خواهــد شــد، زیــرا نشــانه های آن 
قویــا بصــورت انفجــارات نقطــه ای یعنــی اعتراضات 
ــت و  ــتر دول ــت. پیش ــره ای، هویداس ــی زنجی مدن
حکومــت یکدســت در دوره ی احمدی نــژاد تجربــه 
و نتایــج فاجعه بــار آن دیــده شــد. دولــت و نظــام 
کنونــی فراتــر از آن وضعیــت فالکت بــار نیســتند. 
ــدرت،  ــت کردن ق ــا یکدس ــال ۲۰۲۱ ب ــران در س ای
ــوژی و زن را  ــی، اکول ــه جامعــه ی مدن جنــگ علی
ــه  ــه اوج رســانده و ابعــاد آن را ب بصــورت عیــان ب
کشــورهای همســایه نیــز تســری داده کــه خطرات 

آن را متوجــه همــگان ســاخته.
بحران اقتصادی:

دولــت رئیســی نیــز بدتــر از دولــت ســابق 
ــاد  ــر اقتص ــت و ب ــی اس ــتی و نئولیبرال نئوفاشیس
خصوصــی افسارگســیخته و نامنســجم اســتوار 
تشــدید  کاراکتــرش  بــه  بنــا  و  می باشــد 
اولویــت  در  را  نسل کشــانه  سیاســت های 
برنامه هــای راهبــردی خــود علیــه خلق هــا خاصــه 
خلق کــورد قــرارداده. ادعــا می کننــد دولــت را بــه 
نفــع بخــش خصوصــی کوچــک می کننــد امــا در 
اصــل بــه نفــع ســپاه پاســداران و بیــت رهبــری از 
ــود در  ــد و خ ــای آن می کاهن ــارات و حوزه ه اختی
دســت می گیرنــد. ایــن انحصــار زورمدارانــه علیــه 

اســت. توده هــا  و  باورداشــت ها  خلق هــا، 
اقتصــاد را کال خصوصی ســازی می کننــد، امــا 
صــورت اصلــی آن ایــن اســت کــه تمــام حــوزه ی 
ــد و در پشــت پرده ی  ــه بانک هــا گــره زده ان آن را ب
خــود بانک هــا هــم ســرمایه داران قدرتمــدار و 

ــد.  ــرار دارن ــرا ق ــام اصولگ ــپاه و نظ ــوار س رانتخ
ــدی را  ــای تولی ــب واحده ــت غال ــا اکثری بانک ه
در چنــگ دارنــد و قضیــه ی ســرمایه گذاری را 
ــوزه   ــدن ح ــد. تعطیل ش ــار گرفته ان ــت انحص تح
تولیــد، کســری بودجــه و اســتقراض دو بــالی جان 
اقتصــاد و حکومــت حاکــم بــر آن اســت. در بودجه 
ــرمایه داران  ــوده و س ــض نم ــردم را منقب ــهم م س
قدرت طلــب اصولگــرا و پاســدار بــر همــه ی امکانات 
مدیریتــی و ســرمایه ای آن چنــگ انداخته انــد. 
ــری  ــورت فاصله گی ــران بص ــود و بح ــن رک بنابرای
ــی  ــده. تمام ــر ش ــدیدتر و فالکت بارت ــق، ش از رون
تبلیغــات دولــت فعلــی هــم صرفــا بــرای آرایــش 
ظاهرســازانه عرصــه ی اقتصــاد اســت. شــکاف میان 
درآمدهــا و هزینه هــا در بودجــه ی ســال آینــده ی 
ــه ی  ــب جامع ــت و قط ــان اس ــی عی ــران بخوب ای
محــروم را در جهــت مخالفــت بــا نظام ســرمایه دار، 
خصوصی گــرا و قدرتمــدار اصولگــرا قــرارداده اســت. 
درآمــد اقشــار کمتــر ولــی هزینه هــا بســیار باالتــر 
ــی  ــی فروپاش ــی یعن ــکاف طبقات ــن ش ــه و ای رفت
ــادی  ــی و اقتص ــی سیاس ــع ناامن معیشــت، در واق
در وضعیــت رکــود تورمــی جریــان دارد و جامعــه 
را بیشــتر تهدیــد و در باتــالق فــرو می بــرد. 
نمونــه ی بــارز فشــارهای آن بــه توده هــا، کارکنــان 
و معلمــان اســت کــه در تابســتان خلــق خوزســتان 
ــران  ــز ســال جــاری معلمــان سراســر ای و در پایی
ــد. دولــت می خواهــد از  ــه تظاهــرات دســت زدن ب
ناحیــه مالیات گیــری بودجــه ی ســال آینــده ی خود 
ــه ی  ــه هم ــف اســت ک ــرا واق ــد. زی ــن کن را تأمی
عرصــه ی تولیــد را دچــار فروپاشــی نمــوده و 
واحدهــای تولیــدی را بــه تعطیلــی و ورشکســتگی 
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کشــانده. در ســال ۲۰۲۱ بــرای ایجــاد ایــن مدیریت 
برنامه ریــزی کــرد. کانون هــای بحران آفریــن در 
ــران  ــی ای ــرمایه دارانه و مافیای ــی س ــاد سیاس اقتص
ــاد  ــث اقتص ــه. بح ــر رفت ــارف فرات ــدود متع از ح
ــوم را  ــن مفه ــه ای ــت« اســت ک ــر ســر »مدیری ب
تخریــب کــرده و بجــای آن انحصــارات زورمدارانــه 
ــن  ــی را جایگزی »حاکمیــت« ســپاهی و اصولگرای
کرده انــد کــه یــک پارادوکــس بــزرگ اســت. زیــرا 
ــای اداره ی  ــوان تیم ه ــق و ســتمگر بعن ــراد ناالی اف
اقتصــاد ملــی برگزیــده  شــده اند. ایــن یعنــی 
ــق  ــای دقی ــه. آماره ــونت بارتر جامع ــد خش تهدی
ــد اقتصــادی در  ــد. رش ــه نمی کنن ــی را ارائ و واقع
شــاخص های منفــی ســقوط کــرده و ایــن یعنــی 
نابــودی اقتصــادی کــه چنــد دهــه ترمیــم نخواهــد 
شــد. درحالــی کــه ایــن نظــام خــود را اســالمی و 
پیشــوای جهــان اســالم معرفــی می کنــد، اعتــراف 
ــت  ــا هش ــان تنه ــطح جه ــه در س ــد ک نمی کن
دولــت از ایــران فاســدتر هســتند. فقــر و فالکــت 
را سیســتماتیزه نمــوده و دولــت را مدیــر اجرایــی 
ــل  ــرارداده. در تعدی ــه آن ق ــت های مذبوحان سیاس
ســاختاری دولــت کنونــی، مخالفــان و دگراندیشــان 
ــه  ــعه ک ــذا توس ــده اند. ل ــذف ش ــان ح و کارآفرین
قریــب چنــد دهــه اســت متوقــف شــده، همچنــان 
رو بــه قطــب منفــی مــی رود و رانت خــواری و 
ــن نظــام،  فســاد نجومــی می گــردد. اســتراتژی ای
دولــت ـ  ملت ســازی اســت و ســرمایه داری مافیایی، 
بی ریخــت و بحــران زده ی آن بــا وضعیــت کائوتیــک 

کنونــی قطعــا ادامــه خواهــد یافــت. 
بحران محیط  زیست:

فعــاالن  ســرکوب  و  محیط زیســت  تخریــب 

ــت بوم در  ــات زیس ــرای نج ــه ب ــت محیطی ک زیس
مبــارزه ی مســئوالنه علیــه نظــام فاســد هســتند، 
بحــران محیط زیســتی را در ایــران دامــن زده. 
ــی  ــای زیرزمین ــت از آب ه ــزان برداش ــروزه می ام
ــه  ــه ی ۴۰ ب ــران از ۲۰ درصــد در ده در سراســر ای
ــت  ــیده. مدیری ــی رس ــه ی کنون ۸۰ درصــد در ده

ــن  ــه در ای ــرمایه دارانه و قدرت طلبان ــر س انحصارگ
میــان بــه انحصــار آن در راســتای افزایــش قــدرت 
و تشــدید فاشیســم و تبعیض دســت زده و تقســیم 
نادرســت، کوچکتریــن مشــکل و غــارت منابــع آبی 
ــن  ــر بزرگتری ــه اســتان های دیگ ــک اســتان ب از ی
انحصارگــری قدرتمدارانــه می باشــند.  مســائل 
ــروز  ــران ام ــت ای ــت محیط زیس ــتم و وضعی سیس
درگیر مســائل روز قدرت و نظام مســتبد آن اســت. 
در واقــع توســعه ی قدرت محــور و انحصــاری ایــن 
فاجعــه را بــه بــار آورده. پــس کل نظــام گناهــکار 
ــت را  ــوزه ی محیط زیس ــرا ح ــت زی ــرب اس و مخ
ــدرت سیاســی و امنیتــی نظــام،  ــه حوزه هــای ق ب
ــاد  ــوزه ی اقتص ــداران و ح ــپاه پاس ــارات س انحص
لیبــرال گــره زده انــد. بحــران محیط زیســت دارای 
ــت و  ــوا اس ــاک و ه ــای آب، خ ــره بحران ه زنجی
مســتقیما خطــرات آن متوجــه جوامــع می باشــد. 
کم آبــی، تخریــب جنــگل و رودخانــه، نابــودی 
خاک هــا بــا شــوره زارکردن آنهــا از اقدامــات نظــام 
ــادی را  ــه خطــرات زی ــی اســت ک ــوری والی جمه
ــوان،  ــا حی ــه ت ــان گرفت ــز از انس ــه همه چی متوج
خــاک، هــوا و اکوسیســتم نمــوده. ایــن بــه معنــای 
تضییــع حقــوق خلــق نــه بلکــه نابــودی تدریجــی 

ــت.  آن اس
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تداوم سیاست نسل کشی:
در ســال ۲۰۲۱ کمــاکان فاشیســم ایــران بــه 
سیاســت های نسل کشــی فرهنگــی در مســیر 
اســتحاله ی خلــق مبــارز کــورد و نابــودی جنبــش 
آزادیخواهــی آن بــه انحــاء مختلــف در حوزه هــای 
سیاســی، اجتماعــی و نظامــی ادامــه داد. راهبــرد 
ــا  ــه ای همان ــوان منشــی خامن ــت رئیســی بعن دول
ســرکوب خلق کــورد از راه نظامــی و امنیتــی 
ــعار  ــک ش ــا ی ــش تنه ــایر داعیه های ــت و س اس
فریبکارانــه می باشــد. حاکمیــت فاشیســت، روابــط 
ــراق،  ــه، ع ــا کشــورهای ترکی ــک خــود ب دیپلماتی
ــورد را گســترش داد و  ــوریه و دشــمنان خلق ک س
ــرای جلوگیــری از رشــد  ــه توافقــات متعــددی ب ب
مخالفت هــای جامعــه ی کــورد ســود جســت. امــا 
بازهــم بــا هزیمــت روبــرو شــد و شــرق کوردســتان 
از اعتراضــات مدنــی در حــوزه ی خیابــان گرفتــه تــا 
عرصــه ی زندان هــا میــدان مبــارزه را تــرک نکــرد. 
فاشیســم ایــران از درون زندان هــا گرفتــه تــا روژاوا 
و جنــوب کوردســتان درگیــر سیاســت نسل کشــی 
فعــاالن  بازداشــت  اســت.  خلق کــورد  علیــه 
سیاســی، مدنــی و زیســت محیطی کــورد و تشــدید 
ســرکوب گری در زندان هــا نتوانســت خلقمــان را به 
ســکوت وادارد. در ســالی کــه گذشــت، در ســایه ی 
ــای  ــش فعالیت ه ــا و افزای ــارزات در آن حوزه ه مب
ــق  ــاکان خل ــژاک، کم ــان پ ــش آزادیخواهی م جنب
ــول آزادی  ــرای حص ــر ب ــی دیگ ــان مراحل فداکارم
کامــل را طــی نمــود و ایــن مبــارزات در راســتای 
ــان در  ــت خلقم ــای موجودی ــع و بق ــظ مناف حف

ــت. ــام  گرف ــتان انج ــر کورس ــای دیگ بخش ه
ــه ی ایــران و ترکیــه  مســلما سیاســت های خصمان

ــه داخــل  ــا محــدود ب ــورد تنه ــق  ک ــر ضــد خل ب
مرزهــای آنهــا نشــد و هریــک از آن دول اشــغالگر 
در هــر چهاربخــش کوردســتان سیاســت های 
اعمــال  را  خــود  نسل کشــانه ی  و  اشــغالگارنه 
بــا  ترکیــه  و  ایــران  دخالت هــای  می کننــد. 
همدســتی دول عــراق و ســوریه در بخش هــای 
ــی و  ــاع سیاس ــارز اوض ــخصه ی ب ــتان مش کوردس
ــال ۲۰۲۱  ــورد در س ــق  ک ــه خل ــا علی ــی آنه امنیت
ــه عملیات هــای نظامــی در مناطــق  ــود. ایــران ب ب
ــال در  ــروی گری ــه نی ــتایی علی ــتانی و روس کوهس
شــرق کوردســتان ادامــه داد و ترکیــه هــم گذشــته 
ــران، جنــگ  ــت ای ــا حاکمی ــی ب از امضــای توافقات
شــیمیایی علیــه نیــروی گریــال و کشــتار خلقمــان 
از عفریــن تــا مناطــق شــنگال، مخمــور و زاگــرس 
را تشــدید نمــود. امســال اثبــات شــد کــه دیگــر 
سرنوشــت بخش هــای کوردســتان از یکدیگــر جــدا 
نیســت و مبــارزات بخش هــای کوردســتان بصــورت 
ــدیدترین و  ــد. ش ــام ش ــترک انج ــرا و مش همگ
بی رحمانه تریــن جنــگ صدســال گذشــته در ۲۰۲۱ 
ــا تغییــر کاراکتــر بــه  علیــه خلق کــورد و گریــال ب
جنــگ شــیمیایی ادامــه یافــت. دولت هــای جهــان 
ســکوت کردنــد امــا فریــاد اعتــراض آزادیخواهــان 
ــدل   ــت. مب ــاال گرف ــگ ب ــن جن ــه ای ــان علی جه
ســاختن کوردســتان بــه مرکــز جنــگ خاورمیانــه 
ــر  ــی، ه ــه ای و جهان ــای منطق ــوی قدرت ه از س
ــارزه ی  ــر یــک مب چهاربخــش کوردســتان را درگی
مشــترک و متحــد ســاخته. خلقمــان با پشــتیبانی 
ــاد را  ــن اتح ــال، ای ــروی گری ــای نی از فدایی گری ه
بــه اثبــات رســاند و بــه خیانت های برخــی جریانات 
و احــزاب چــون پ.د.ک)عــراق( کــه از روژاوا گرفته 
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ــه  ــا ترکی ــه همدســتی ب ــا شــنگال و زاگــرس ب ت
ــاد توانســت  ــن اتح ــاد. ای ــی ننه ــد، وقع گراییده ان
ترکیــه و ایــران را یــک گام دیگــر به پرتگاه ســقوط 
ــرکوب ها  ــه س ــدازه ای ک ــه ان ــازد. ب ــر س نزدیک ت
علیــه خلقمــان در چهاربخــش کوردســتان افزایــش 
یافــت، خلــق متحدمــان بــه راه انــدازی کمپین های 
»آزادی بــرای رهبــر آپــو« و »نــه بــه اعــدام بلــه 
بــه دمکراســی« در ایــران، ترکیــه، عــراق و ســوریه 
ــا،  ــان در اروپ ــای خلقم ــا فداکاری ه دســت زد و ب
جهانــی شــد. همــه ی اینهــا شکســت دشــمنان در 
برابــر خلقمــان در ســال ۲۰۲۱ محســوب می گــردد. 
ــری و  ــاالن کارگ ــه فع ــه علی ــام جویان ــال انتق اعم
ــی،  ــان سیاس ــدام مخالف ــتگیری و اع ــی، دس صنف
مدافعــان حقــوق بشــر، از جملــه مدافعــان حقــوق 
ــم در شــرق  ــان توســط رژی ــی و زن ــات خلق تنوع
ــش از۵۰۰  ــت بی ــت. بازداش ــه یاف ــتان ادام کوردس
فعــال کــورد؛ اعــدام ۲۶ زندانــی کــورد و کشــته  و 
مجــروح  کــردن بیــش از ۱۸۰ کولبر، فاشیســم ایران 
ــون نشــان  ــت جن در شــرق کوردســتان را در حال
می دهــد. در چهاربخــش کوردســتان بویــژه شــرق 
کوردســتان و نیــز در اروپــا و بســیاری کشــورهای 
جهــان در ســایه ی کمپین هــا و فعالیت هــای 
مبارزاتــی منســجم آپویی، مســئله ی کــورد و آزادی 
رهبــر آپــو بــه دو مســئله ی جهانی تر مبدل شــدند 
ــین ها،  ــوفان، آکادمیس ــابقه، فیلس ــورت بی س و بص
روشــنفکران و ســازمان های آزادی خــواه از خلقمــان 
و رهبــر آپــو پشــتیبانی کردنــد. بنابرایــن بــا ایــن 
ــورد  ــا مســئله ک ــی، قطع پشــتیبانی های بین الملل
متفاوت تــر از ســالهای گذشــته در ســال ۲۰۲۱ 
ــتان، وارد  ــیمیایی در کوردس ــگ ش ــم جن علی رغ

ــه  ــزرگ ب ــار ب ــک فش ــه ی ــده ک ــری ش ــاز دیگ ف
قدرت هــای متخاصم و اشــغالگر کوردســتان اســت. 
فــداکاری خلق کــورد، مقاومــت بی امــان رهبــر 
ــری  ــی و فدایی گ ــره ی امرال ــدان تک نف ــو در زن آپ
بی نظیــر گریــال در هرچهاربخــش کوردســتان 
دســتاوردی تحــت عنــوان »حمایــت بین المللــی از 
کــورد« را حاصــل نمــوده. جنبش هــای آپویــی بــا 
ایــن دســتاورد مهــر خــود را بــر ســال ۲۰۲۱ زدنــد 
و اگــر فاشیســم در ایــران، ترکیــه، عــراق و ســوریه 
بــا بحــران و هزیمــت روبروســت بخاطــر مبــارزات 
فدایــی نیــروی گریــال اســت، هرچنــد جهانیــان در 
مقابــل جنــگ شــیمیایی ترکیــه ســکوت آبروریزانه 

کرده انــد.
مبارزات دمکراتیک جامعه:

ــت و نظــام  فســاد افسارگســیخته ی نهادهــای دول
حاکــم ایــران و سیاســت های نسل کشــانه بــا 
راهبــرد ســرکوب خشــن، جامعــه ی ایــران و شــرق 
کوردســتان را در مقابــل حاکمیــت فاشیســتی آن 
قــرارداده. روزانــه ده هــا اعتــراض مدنــی دمکراتیــک 
شــکل  می گیرنــد کــه نشــانه های بــارز یــک 
قیــام قریب الوقــوع هســتند. ســال ۲۰۲۱ ســال 
پایه گــذاری سیســتماتیزه تر اعتراضــات مردمــی در 
بطــن اقشــار مختلــف از قبیــل کارگــران، معلمــان، 
کارمنــدان و توده  ای شــدن آن در خوزســتان و 
اصفهــان شــد. اعتراضــات مدنــی، زیســت محیطی، 
سیاســی، زنــان و جوانــان در شــرق کوردســتان هم 
بــه مــوازات آن در یــک فــاز معیــن جریــان یافــت 
ــرکوب گری های  ــه س ــد ک ــه دی ــه عین ــم ب و رژی
کوردســتان  شــرق  ملیتاریزه کــردن  و  نظامــی 
ــان  ــکوت و خفق ــه س ــورد را ب ــق ک ــته خل نتوانس
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ــد  ــا ماهیــت امی ــن مقاومــت خلقمــان ب وادارد. ای
بــه بزرگتریــن پشــتیبانش یعنــی نیــروی گریــال و 
فعاالن و روشــنفکران فــداکار، تداوم یافــت. کاراکتر 
ــای  ــا بخش ه ــاظ ب ــن لح ــتان از ای ــرق کوردس ش
دیگر کوردســتان متفاوت اســت و مبــارزات بصورت 
مدنی از ســوی خلق و ســازماندهی خلقی از ســوی 
گریــال جهت دهــی شــد درحالــی کــه بخش هــای 
دیگــر کوردســتان درگیــر جنــگ شــیمیایی و 
تکنولــوژی مــدرن بــا فاشیســم ترکیــه اســت کــه 
البتــه حمالتــی علیــه نیروهــای پــژاک هــم صورت 

گرفــت. 
ــای  ــه ی خلق ه ــه هم ــورد بلک ــق ک ــا خل ــه تنه ن
ــک  ــاختاری دمکراتی ــرات س ــتار تغیی ــران خواس ای
کاراکتــر  یــک  ایــران  در  خیابــان  هســتند. 
ــه و  ــی یافت ــه ی ۵۰ شمس ــبیه ده ــور ش قیام مح
بدنبــال یافتن رهبر و رهبریت سیاســی و ســازمانی 
خویــش اســت. اگــر اعتراضــات دمکراتیــک مدنــی 
در همــه ی شــهرها بصــورت خودمدیــر بــه ایجــاد 
پیشــاهنگ و رهبــری اعتراضــات موفــق گردنــد و 
همگرایــی میــان کارگــران، معلمــان و ســایر اقشــار 
بــه اتحــاد مبارزاتــی تغییــر یابد، مهــار آن از ســوی 
رژیــم ناممکــن خواهــد شــد و نظــام فاشیســت از 

ــز در هــراس اســت. ــر نی ــن ام ای
در کوردســتان نیــز متفــاوت از ایــران، هــم جنبــش 
فدایــی پــژاک حضــور دارد و هــم رهبریــت خیابــان 
متکامل تــر  فــازی  در  خلقــی  ســازماندهی  و 
و ســرکوب های دشــمنانه،  تنگناهــا  علی رغــم 
ــر تحقــق  ــژاک ب ــد. اصــرار جنبش مــان، پ قراردارن
ــتم  ــراری سیس ــا برق ــک ب ــی دمکراتی خودمدیریت
ــادن  ــان  نه ــت بنی ــک جه ــم دمکراتی کنفدرالیس

ــح  دادن  ــذا ترجی ــک و ل ــت دموکراتی ــر مل بی نظی
ــر  ــگ، کاراکت ــر جن ــه ب ــه ی صلح جویان ــن روی ای
ــا مظالــم حاکمیــت  جنبش مــان را در رویارویــی ب
فاشیســتی ایــران، روشــن تر ســاخته. کمپین هــای 
ــه  ــدام بل ــه اع ــه ب ــو« و »ن ــرای رهبرآپ »آزادی ب
ــتان،  ــرق کوردس ــران و ش ــی« در ای ــه دموکراس ب
ــت  ــه یاف ــا ادام ــا، ام ــص و کمبوده ــم نقای علی رغ
ــه ی اتحــاد روحــی و فکــری بعنــوان بنیــان  و مای
یــک قیــام در آتیــه ی نزدیک شــده اســت کــه الزم 
اســت نیرومنــدان تــا پیــروزی کامــل ادامــه یابــد. 
زیــرا مســتقیما بــه موجودیت و سرنوشــت خلقمان 
ربــط دارد. یــک ســال مملــو از مبــارزه ی خلقمــان 
و بحــران و هزیمــت نظــام فاشیســت ســپری شــد 
ــوی می گــردد کــه توشــه ی راه آن،  و وارد ســال ن
ــی  ــازماندهی خلق ــی بســوی س بصــورت جهت ده
ــر  ــته. ب ــل گش ــترده تر حاص ــک و گس دموکراتی
همــه ی خلق هــای ایــران و شــرق کوردســتان بویژه 
توده هــا و اقشــار زنان، جوانــان، کارمنــدان، معلمان، 
ــنفکری  ــت محیطی، روش ــاالن زیس ــران و فع کارگ
ــزرگ و  ــاد ب ــرای اتح ــه ب و آکادمیســین اســت ک
ــا  ــش و ب ــال پی ــر از س ــک آماده ت ــام دموکراتی قی
ــز از شــور آزادیخواهــی  روحیــه ای مضاعــف و لبری
ــال  ــی س ــه ی مبارزات ــی طلبی در عرص و دموکراس
ــه  ــی ک ــر جنبش ــلما ه ــد. مس ــش رو گام نهن پی
خلق محــور و دموکراتیــک باشــد، بــه آزادی حصول 

خواهــد یافــت.
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ــال  ــک س ــران ی ــه ی ای ــرای جامع ــال ۲۰۲۱ ب س
مملــو از مبــارزه بــر ضــد نظــام حاکمیــت و دولــت 
آن بــود و توده هــای خلقــی متنــوع توانســتند 
ــات  ــان، اعتراض ــه و خودبنی ــورت خودانگیخت بص
از  باشــکوه تر  را  خــود  دموکراتیــک  ـ  مدنــی 
ــارز  ــد. شــاخصه ی ب ــزار نماین ــی برگ ســال های آت
ســال، تالش هــای بی شــائبه و بی بدیــل اقشــار 
مختلــف از قبیــل جوانــان، زنــان، کارگــران، 
معلمــان، کارمنــدان و ... بــرای اســتحصال حقــوق 
ــدون واهمــه از  ــش ب طبیعــی و دموکراتیــک خوی
و ســرکوبگرانه ی  سیاســت  های خشــونت طلبانه 
ــود. ســال ۲۰۲۱ در  ــران ب حاکمیــت و فاشیســم ای
ــان  نهــادن عقلیــت  ــه ســال بنی سراســر کشــور ب
و روش هــای مبــارزات دموکراتیــک در خیابــان 

ــود. ــته ب ــال های گذش ــر از س ــورت متفاوت ت بص
آنالیــز نتایج مبــارزات دموکراتیــک و آزادیخواهانه ی 
ــر  ــوع و متکث ــه متن ــی در جامع ــای خلق توده ه
ایــران نیازمنــد آسیب شناســی اعتراضــات خیابانی و 
ســطح ســازماندهی های گســترده ی سیستماتیک و 
گاه پراکنــده همچــو یــک جامعــه ی مدنــی پیکارگر 
در بطــن خاورمیانــه می باشــد. در ســال ۲۰۲۱ 
بطــور اخــص تمامــی توجهــات جامعــه ی جهانــی و 
هژمونــی بین المللــی پــس از ســوریه معطــوف بــه 
ایــران شــد و هــم ســتمگری های حاکمیــت ایــران 
و هــم مبــارزات خلقــی بــر ضــد آن نظام فاشیســت 
در صــدر اخبــار و گفتمان هــای بین المللــی و 
محافــل جهانــی قــرار گرفــت. ایــن اثبــات می کنــد 
کــه جامعــه و حاکمیــت در ایــران دو مقولــه متضاد 

کوششمادرسال2022اتحادودموکراسیخواهیخلقهایایران
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هســتند کــه قطب هــای مبــارزه ی دیالکتیــک برای 
ــن تحــوالت دمکراتیــک را شــکل  تحقــق بزرگتری
ــه ی عیــان، قرارگرفتــن جامعــه ی  می دهنــد. مقول
مدنــی در جبهــه ی مقابــل نظــام فاشیســت ایــران 
اســت و دیگــر وجــود ایــن حاکمیــت را برنمی تابد. 
در ســال ۲۰۲۱ اما در ســایه ی مبارزات نســتوه خلقی 
مســلم گشــت کــه ایــن مبــارزات در بطــن خیابــان 
ــه دو  ــک، ب ــود دمکراتی ــراز وج ــدان اب ــو می همچ
مقولــه ی »ســازماندهی و اتحــاد« تمامــی توده ها و 
اقشــار خلقــی خــارج از هرگونــه دخالت گری هــای 
دولــت نیــاز دارد. جامعــه بــرای آغــاز یــک قیــام، 
قویــا تــالش اعتراضــی کــرد و همگان آگاه گشــتند 
کــه جهــت ارتقــای اعتراضــات بــه قیــام و تبدیــل 
ــک  ــتی ی ــکوهمند، بایس ــالب ش ــک انق ــه ی آن ب
سیســتم خــاص »خلقــی« وجود داشــته باشــد که 
ــد  ــم گردان ــتماتیزه و منظ ــازماندهی ها را سیس س
ــان،  ــام در بطــن خیاب ــت قی ــا تشــکیل رهبری و ب
حوزه هــای  در  ســاختارین  تحــول  زمینه هــای 
سیاســت، اقتصــاد، اجتمــاع، ایدئولــوژی و فرهنگــی 
را بصــورت ریشــه ای بــه وجــود آورد و بــه حاکمیت 
اســتبدادی موجــود پایــان دهــد. ایــن پرســش کــه 
بــه چــه  دلیــل در ســال ۲۰۲۱ انقــالب روی نــداد 
بــه شــناخت کامــل از نقایــص و کمبودهــا در امــر 
ســازماندهی جامعــه ی مدنــی بــاز می گــردد. بایــد 
اذعــان کــرد کــه خلق هــای ایــران بــا ابــراز وجــود 
در خیابــان و بــا انجــام اعتراضــات مدنــی زنجیره ای 
ــا  ــد ام ــک انقــالب را فراهــم  نموده ان زمینه هــای ی
بــه دلیــل اینکــه سیســتمی خــاص خلــق در مقابل 
ــازماندهی  ــجم و س ــم، منس ــورت منظ ــت بص دول
شــده وجود نداشــت، اعتراضــات معلمــان، کارگران، 

کارمنــدان و روشــنفکران و فعــاالن منجــر بــه یــک 
خیــزش متحد نگشــت امــا بــه مرزهای یــک اتحاد 
بــزرگ هــم نزدیــک شــد و دســتاوردهایی حاصــل 
نمــود. طــوری کــه امــروز توده هــا و اقشــار خلقــی 
ــک  ــات دمکراتی ــه اعتراض ــزاری هرگون ــرای برگ ب
ــی  ــل هســتند ول ــر از ســال های قب ــی آماده ت مدن
ــرکوب گری های  ــطح س ــل آن، س ــه  ی مقاب در نقط

نظــام فاشیســت هــم بشــدت افزایــش یافــت. 

حملــه ی رژیــم بــه جنبش هــای اجتماعــی و 
ــه و  ــی خودانگیخت ــازمان های مدن ــت از س ممانع
نضج گرفتــه بــرای مطالبــه ی حقــوق دموکراتیــک، 
از اهــم وقایــع ســال ۲۰۲۱ بــود. جز نظام فاشیســت 
و ســپاه پاســداران انحصار گــر و اشــغالگر، مدیریــت 
ــای  ــد. چه بســا خلق ه ــل نمی نمای ــی را تحم خلق
ایــران و شــرق کوردســتان بــه مراتبــی رشــدیافته تر 
ــه  ــک و آزادیخواهان ــداری دموکراتی ــی و بی از آگاه
یــک  فوق العــاده ی  وضعیــت  در  و  رســیده اند 
خیــزش بســر بردنــد کــه ایــن نیــز تعیین کننــده ی 

مبــارزات توده هــای خلقــی خاصتــا در 
دو حــوزه ی »خیابــان و زندان«تــداوم 
ــا و  ــان، تظاهرات ه ــن خیاب ــت. در مت یاف
نارضایتی هــا یــک قطــب خیزش هــا و در 
عرصــه ی زندان هــا نیــز فــداکاری فعــاالن 
سیاســی، محیط زیســتی، اجتماعــی و 
روشــنفکری قطــب دیگــر آن را بصــورت 
ــه  ــن روی ــد و ای ــکیل  داده ان ــوازی تش م
بصــورت بالفعــل ادامــه دارد و وارد ســال 

ــردد ــو می گ ن
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مالک هــای ضــروری یــک قیــام اســت. لــذا 
کاراکتــر یــک قیــام پراکنــده شــکل گرفــت. 
سیاســت رژیــم علیــه زنــان و مطالبــات برحــق آنها 
بشــدت خشــونت طلبانه و بصــورت قــدرت عریــان 
مردســاالری در برابــر آزادی زن، عــرض انــدام  کــرد. 
ــام  ــال نظ ــرکوب های امس ــل س ــن دلی ــه همی ب
فاشیســت بــر ضــد زنــان چندیــن برابــر ســال های 
گذشــته بــود لــذا ابــراز وجــود زنــان در خیابــان را 
منــع ســاخت و بــه حــوزه ی زنــدان کشــاند. البتــه 
شــکل گیری یــک عقلیــت و آگاهــی زنــان، فراتــر 
و رشــدیافته تر از ســال های گذشــته می باشــد. 
زنــان هــم در کنــار گارگــران و معلمــان و کارمندان 
ــی را  ــات مدن ــی اعتراض ــای خلق ــی از توده ه یک
شــکل داده انــد. چه بســا رژیــم بــا خشــونت تمــام 
اقــدام بــه ســرکوب کامــل و خفقــان آور جامعــه ی 
ــت  ــود. بازداش ــتان نم ــرق کوردس ــواه ش تحول خ
ــی و فرهنگــی  قریــب ۵۰۰ فعــال سیاســی، مدن
ــداوم  ــرای ت ــم ب ــزم فاشیس ــانه ی ع ــال نش در س
نسل کشــی علیــه کهن تریــن خلــق جهــان و 
ــت،  ــود. بازداش ــورد ب ــق ک ــی خل ــه، یعن خاورمیان
ــتی  ــه ای فاشیس ــوان روی ــدام را بعن ــکنجه و اع ش
و سیســتماتیزه بــر ضــد خلقمــان دربرگرفــت، امــا 
ــتم  ــراری سیس ــه ی برق ــورد و مطالب ــئله ی ک مس
خودمدیــر شــرق کوردســتان بصــورت بنیادین ترین 
مطالبــه ی دموکراتیــک از جانــب خلقمــان مطــرح 
گشــت کــه ایــن امــر گذشــته از ســرکوب گری های 
ددمنشــانه ی رژیــم، نظــام فاشیســتی آن را ناچــار 
ــل  ــه از قبی ــای مذبوحان ــه حربه ه ــه ب ــاخت ک س
تنظیــم طــرح فریبکارانــه و شــدیدا محدود موســوم 
بــه »تدریــس زبــان مــادری« در پایــان ســال اقدام 

نمایــد. ایــن طــرح در راســتای سیاســت اســتحاله 
ــکار  ــب اف ــدف فری ــا ه ــی ب ــی فرهنگ و نسل کش
عمومــی جامعــه ی مدنی شــرق کوردســتان و ســایر 
ــی  ــن درحال ــته. ای ــم گش ــران تنظی ــای ای خلق ه
ــان  ــر از چن ــورد فرات ــداری خلق ک ــه بی ــت ک اس
رهیافت هــای مزورانــه ای اســت و تســلیم نخواهــد 

شــد.
بحران هــای  و  معیشــت  مســئله ی  ســال،  در 
گریبانگیــر آن، پایــه ی اعتراضات اقشــار را تشــکیل  
داد. مهاجــرت نخبــگان و فــرار مغزهــا، بویــژه 
ــه  مهاجــرت اجبــاری توده هــای زیــر خــط فقــر ب
و کم آبــی؛  زیســت محیطی  بحران هــای  اروپــا؛ 
ســتم بــه تنوعــات خلقــی و ملیت هــا، باورداشــت ها 
و نیــز ســرکوب فعــاالن مدنــی در عرصه هــای 
سیاســی، محیط زیســتی و فرهنگــی و فقــدان 
قانــون اساســی دموکراتیــک و لــذا یکدســت  کــردن 
نظــام قــدرت فاشیســتی بجــای آن، موجــب شــد 
ــای  ــا حربه ه ــدیدتر ب ــرکوب ش ــه س ــم ب ــه رژی ک
امنیتــی و زنــدان بپــردازد. بازداشــت فعالیــن کــورد 
و ایرانــی کمــاکان در صــدر وقایــع ســال قرارگرفــت 
ولــی خیزش هــای خوزســتان، اصفهان و لرســتان را 
بصــورت گســترده تر درپی داشــت. ایــن خیزش هــا 
ســازمان یافته تر از خیزش هــای ســال های ۹۶ و 
ــا خیــزش سراســری معلمــان مهــر  ــد و ب ۹۸ بودن

خــود را بــر پایــان ســال زد و متکامل تــر گشــت. 
نتایــج ایــن خیزش هــا ایــن اســت کــه دیگــر ایــران 
بــه وضعیــت ســرکوب و خفقــان ســابق بازنخواهــد 

گشــت.
حــوزه ی  در  فســاد  و  ســتم گری ها  بازتــاب 
ــای  ــی مجراه ــه تمام ــت ب ــت های حاکمی سیاس
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اقتصــاد، فرهنــگ و حتــی  از قبیــل  کشــور 
آســیب های  و  شــد  کشــانده  محیط زیســت 
ــار آورده. بحــران زیســت بوم  ــه ب ــری ب جبران ناپذی
بصــورت نابــودی تدریجــی خاک، آب و اکوسیســتم 
از جملــه بحران هایــی اســت کــه بــه حــد کائوتیک 
و تحمل ناپذیــر رســیده کــه دیگــر جامعــه ی مدنــی 
ایــران و شــرق کوردســتان آن را برنمی تابــد و بــه 
ایــن نتیجه رســیده که بایســتی مدیریــت و اداره ی 
ــه آن  ــود جامع ــه خ ــل ب ــور کام ــا بط آن حوزه ه
هــم بــدون دخالــت دولــت و حکومــت واگذارشــود. 
ــی  ــواه تمام ــه ی تحول خ ــن جامع ــن همی بنابرای
خســران ها را در حــد یــک جنــگ بــر ضــد خــود 
ــرمایه داری  ــت و س ــام فاشیس ــوده و نظ ــی نم تلق

ــد.  ــبب آن می دان ــی را مس ــی ایران مافیای
مبــارزات توده هــای خلقــی خاصتــا در دو حــوزه ی 
متــن  در  یافــت.  زندان«تــداوم  و  »خیابــان 
ــک قطــب  ــا ی ــا و نارضایتی ه ــان، تظاهرات ه خیاب
ــداکاری  ــز ف خیزش هــا و در عرصــه ی زندان هــا نی
فعــاالن سیاســی، محیط زیســتی، اجتماعــی و 
ــوازی  ــر آن را بصــورت م ــنفکری قطــب دیگ روش
ــل  ــورت بالفع ــه بص ــن روی ــد و ای ــکیل  داده ان تش
ــئله ی  ــردد. مس ــو می گ ــال ن ــه دارد و وارد س ادام
خلق هــای متنــوع ایــران از قبیــل »عــرب، کــورد، 
ــای  ــارز گفتمان ه ــورت ب ــوچ، آذری و ...« بص بل
سیاســی و فرهنگــی ســال را شــکل  داده انــد ولــی 
ــا یــورش بــه خلق هــا بویــژه  حاکمیــت مســتبد ب
در بلوچســتان، خوزســتان و شــرق کوردســتان بــه 
ســرکوب شــدیدتری در فاز هــای نظامــی و امنیتــی 
دســت می زنــد. بــا یکدست شــدن نظــام حاکمیــت 
ــه  ــوم ب ــان موس ــتان جری ــه ی آن در دس و قبض

ــای  ــا و ملت ه ــه خلق ه ــام ب ــن پی ــان، ای اصولگرای
ایــران داده شــد کــه نظــام هیچگونــه مطالبه گــری 
ــان  دادن  ــرای نش ــی ب ــه ی مدن ــک و روی دمکراتی
ــد. ســرکوب  اعتراضــات و نارضایتی هــا را برنمی تاب
ــروزی  ــی و جنگ اف ــل و تنش زای ــا در داخ ملت ه
در حــوزه ی سیاســت خارجــی بــه دو رویــه ی 
مکمــل یکدیگــر در زمینــه ی سیاســت های کلــی 
نظــام جمهــوری والیــی ایــران مبــدل  گشــته. بــا 
ــتم  ــکل گیری سیس ــل از ش ــان کام ــاد خفق ایج
خودمدیریتــی دموکراتیــک خلق هــا جلوگیــری 
ــه فعالیــت سیاســی و فرهنگــی را  کــرده و هرگون
بــا ترفندهــا و حربه هــای مزورانــه از قبیــل احــکام 
خودســاخته »محاربــه بــا خــدا و بغــی« ســرکوب 
می نمایــد. در مقابــل جامعه ی مدنــی و دموکراتیک 
از دیــن بعنــوان ابــزار ســرکوب اســتفاده می کند که 
یکدســت  کــردن قــدرت آن را بــه صــورت عریان تــر 
نمایانــد. امــروز تمامــی توده هــای خلقــی و حتــی 
مذهبــی از هــر ســنخ و حتــی جناحــی که باشــند، 
مشــروعیت را از نظــام فاشیســت بــاز ســتانده اند و 
ناراضــی می باشــند. جامعــه ی ایــران در خاورمیانــه 
از جملــه آگاه تریــن جوامعــی اســت کــه خواهــان 
تحقــق تحــوالت دمکراتیــک اســت آن هــم بــدور 
ــبیه  ــه ی ش ــه و ویرانگران ــای جنگ افروزان از رویه ه

افغانســتان، عــراق و ســوریه. 
بدون شــک همچــو »جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد 
شــرق کوردســتان)کودار(« معتقدیم که هر جامعه 
ــش  ــر« خوی ــک خودمدی ــه »سیســتم دموکراتی ب
ــد  ــت و حکومــت« نمی توانن ــرا »دول ــاز دارد زی نی
ــب  ــه در قط ــند بلک ــا باش ــا و توده ه از آن خلق ه
متضــاد و ضــد آن قراردارنــد. امــروز نیــز بــه دلیــل 
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فقــدان سیســتم خودمدیریتــی دموکراتیــک بــرای 
ــدان در  ــان و زن ــت خیاب ــن رهبری ــت  گرفت بدس
بطــن مبــارزه، اعتراضــات و خیزش هــای پراکنــده ی 
توده  هــا و اقشــار بــه یــک مــوج متحــد و همگــرا 
ــول  ــر، متح ــری و فراگی ــام سراس ــک قی ــذا ی و ل
نمی گــردد. بنابرایــن در ســال ۲۰۲۲ جامعــه ی ایران 
و شــرق کوردســتان بــه یــک سیســتم خودمدیــر 
در اعتراضــات مدنــی بــرای حفاظــت از جامعــه در 
برابــر دولــت و نظــام، نیــاز فــوری دارد. کــودار در 
شــرق کوردســتان و ایــران بــرای تحقــق ایــن نیــاز 
آمادگــی فکــری و عملــی دارد کــه آن نیــز محتــاج 
ــران  ــای ای ــک و خلق ه ــای دموکراتی ــاد نیروه اتح
و شــرق کوردســتان اســت. مســلما بــا توســل بــه 
رویــه ی اتحــاد نیروهــای دموکراســی خواه می تــوان 
جبهــه ای قــوی در برابــر نظــام مســتبد شــکل  داد 
ــام  ــگال نظ ــی از چن ــه ی مدن ــات جامع ــه نج و ب
ــرد. در  ــت  ک ــی هم ــرمایه داری ایران ــت س فاشیس
ســال ۲۰۲۱ نیــز بــه همیــن دلیــل کمپیــن »نــه به 
اعــدام، بلــه بــه دموکراســی« در چارچــوب ایــران 
ــوازات  ــه م ــدازی شــد. ب و شــرق کوردســتان راه ان
آن، کمپیــن »آزادی بــرای رهبــر آپــو« نیــز کــه 
راه انــدازی  هســتند،  بین المللــی  کمپین هایــی 
گردیــد، زیــرا خاورمیانــه و ایــران نیــز بــه انــدازه ی 
کوردســتان نیــاز بــه دموکراســی و آزادی و صلــح 
ــراری  ــه ی برق ــا مقول ــاط ب ــس بی ارتب ــد. پ دارن
دموکراســی و آزادی رهبــر آپــو نیســتند. رهبــر آپو 
دیگــر یــک شــخص صــرف نــه، کــه یــک اندیشــه 
بــرای جوامــع و یــک سیســتم خــاص بــرای نجــات 
خلق هــا تلقــی  می گــردد. بــه همیــن دلیــل 
پشــتیبانی آزادیخواهــان و دموکراســی طلبان جهان 

را بدســت آورده اســت. 
ــر ضــد فاشیســم  ــارزه ب ــل، مب ــن دالی ــه ای ــا ب بن
در ســال ۲۰۲۱ مهــر خــود را بــر اعتراضــات و 
نارضایتی هــای مدنــی ایــران زد و کاراکتــر جامعه ی 
جامعــه ی  بــا  را  ایــران  دموکراســی  تشــنه ی 
ــن  ــاخت. در ای ــابه س ــتان همســنخ و مش کوردس
ــه سیســتم  ــران ب ــای ای ــرم خلق ه ــاز مب ســال نی
کنفدرالیســم دموکراتیــک و ملــت دموکراتیــک آن 
ــر در ایالت هــا بیــش از  ــا سیســتم خودمدی هــم ب
ســال های گذشــته احســاس شــد و محــرز گشــت 
ــی  ــفی  ـ سیاس ــه ی فلس ــک اندیش ــدون ی ــه ب ک
و سیســتم خودمدیــر خلقــی متکــی بــر آن، 
نمی تــوان فاشیســم را در ایــران از میــان بــرد. الزم 
ــوع  ــار متن ــا واقش ــا، توده ه ــی خلق ه ــت تمام اس
ــا و  ــتان بصــورت خیزش ه ــرق کوردس ــران و ش ای
ــدا  ــه و همص ــه، همگرایان ــازماندهی های متحدان س
ــاء  ــال ۲۰۲۲ را ارتق ــود در س ــارزات خ ــت مب کیفی
ــام  ــای نظ ــه از ارعاب گری ه ــدون واهم ــد و ب دهن
فاســد، بــا حضــور باشــکوه تر در خیابــان و میادیــن 
ــرق  ــژه در ش ــد. بوی ــود کنن ــراز وج ــی، اب مبارزات
کوردســتان از ماکــو در اورمیــه گرفتــه تا ســرحدات 
بختیــاری در لرســتان، خلــق  کــورد بایســتی 
ــران  ــا سراســر ای حماســه ای باشــکوه تر همصــدا ب
بیافرینــد. هیــچ قدرتــی تــوان مهــار خیزش هــای 
ــتان را  ــرق کوردس ــران و ش ــای ای ــد خلق ه متح
نخواهــد داشــت و مــا همچــو کــودار در ســال 2022 
بــرای اتحــاد و دموکراســی خواهی خلق هــای ایــران 

می کوشــیم.
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در ســال 202١ تحــوالت چشــمگیری در ســطح 
منطقــەی خاورمیانە و جهان در زمینەهای سیاســی، 
اجتماعــی، زیســت محیطــی، علمــی و تکنولــوژی  و 
در یــک کالم در تمامــی عرصەهــای حیات را شــاهد 
ــا توســعەی ارتباطــات و  ــم. درواقــع همــگام ب بودی
ــول  گســترش شــبکەهای ارتباطــی کــە خــود معل
رونــد ســرعت گیری بیــش از پیش مدرنیتــە و نظام 
ســرمایە ســاالر مبتنــی بــر تجــارت کاالی معطــوف 
بــە بیشــینەی ســود بــودە، بــە همــان نســبت نیــز 
تحــوالت سیاســی – اجتماعی ســرعت یافتە اســت. 
بــە گونــەای کــە می تــوان چنیــن گفــت کــە دوران 
آهســتگی نیــز مدت هاســت کــە پایــان یافتە اســت. 
نگاهــی بــە تحــوالت سیاســی – اجتماعــی بــە ویژە 
بــر محوریــت جغرافیای سیاســی – فرهنگــی  ایران 
ــر  ــد نظ ــتار م ــن نوش ــتان را در ای و شــرق کوردس

داریــم. 

  تحــوالت سیاســی را در دو بعــد خارجــی و داخلــی 
ــتا  ــن راس ــم. در همی ــرار می دهی ــث ق ــورد بح م
در نظــر داریــم تــا سیاســت خارجــی نظــام حاکــم 
ــترین  ــە بیش ــئلە ک ــە مس ــز در س ــران را نی ــر ای ب
کالن  تصمیم گیری هــای  بــر  را   تاثیرگذاری هــا 
بــر جــای می گذارنــد واکاوی کنیــم. یــادآوری ایــن 
نکتــە کــە ایــن مســائل بــە ظاهر منفــک از هــم، در 
واقــع قطعــات یــک پــازل بــە نــام مســئلەی »بقــای 
نظــام مطلقــه ی والیــی« اســت ضــروری می نمایــد. 
ســپس بــە تحــوالت سیاســی – اجتماعــی داخلــی 
پرداختــە و در آخــر بــە راەکارهــای خــروج از بحــران 

ــم. ــژاک می پردازی ــر پ از نظ
مسئلەی اول؛ روابط ایران – اسرائیل - اعراب

بــا توجــە بــە ماهیــت وجــودی نظــام والیــی کــە از 
همــان آغــاز قبضــەی قــدرت مبتنــی بــر ضدیــت 
ــزی گشــتە  ــت اســرائیل پایەری ــا موجودی آشــکار ب

جایگاهودستاوردهایپژاکدرتحوالتسیاسی–اجتماعی202١
زیالن وژین
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اســت، لــذا بــرای نظــام موجــود در حکــم ماهیتــی 
قــرار دارد. بدیــن گونــە کــە هــر گونــە نرمشــی در 
برابــر ایــن مســئلە در حکــم افــول از اصــول تلقــی 
ــە  ــدت تخطئ ــە ش ــز ب ــان آن نی ــتە و مروج گش
می گردنــد. امــا در واقــع امــر ایــن تضــاد و دشــمنی، 
بیــش از آنکــە یــک تضــاد و دشــمنی مطلــق باشــد، 
یــک دشــمنی ضــروری اســت. ایــن بــدان معناســت 
ــام  ــت نظ ــرای موجودی ــرائیل ب ــت اس ــە موجودی ک
والیــی حاکــم بــر ایــران بیــش از آنکــە یــک شــر 
مطلــق باشــد، یــک شــر  ضروریســت. شــاید بــی راە 
ــت  ــن دو موجودی ــە ای ــرد ک ــا ک ــر ادع ــد اگ نباش
بیشــترین ســود را بــە بقــای همدیگــر رســاندەاند. 
رســیدن بــە توافــق »صلــح ابراهیــم« مابیــن اعراب 
– اســرائیل و اذعان بە موجودیت اســرائیل از ســوی 
ــتن  ــرف گش ــە برط ــی و در نتیج ــای عرب دولت ه
تهدیدهــای امنیتی اســرائیل از ســوی اعــراب، جهت 
ــن  ــق ای ــران از مصادی ــی ای ــا هژمونگرای ــە ب مقابل
ــەی  ــە بهان ــز ب ــا می باشــد. از ســویی دیگــر نی ادع
دشــمنی بــا اســرائیل و نابــودی آن، ایــران توانســت 
ــود را  ــی خ ــوذ و هژمون ــو نف ــالب 57 بدین س از انق
در جهــان عــرب شــکل و توســعە دهــد. امــری کــە 
ــای  ــا ایدئولوژی ه ــا ب ــوی و ی ــای پهل در حکومت ه

ســکوالر هیــچ توفیقــی بدســت نیاوردنــد. 
  در حقیقــت آنچــە موجبــات حفــظ و بقــا و اکنون 
ــە و در  ــەی خاورمیان ــرائیل در منطق ــترش اس گس
ــت،  ــی گش ــالم سیاس ــدەی اس ــد فزاین ــان رش می
همــان رقابت بر ســر هژمونــی مابین ایــران – اعراب 
اســت کــە گاە رنــگ ایدئولوژیــک مذهبــی بــە خــود 
می گیــرد، و گاە رنــگ ملی گرایــی. تعمیــق هــر چــە 

بیشــتر اختالفــات مابیــن موجودیت هــای منطقــە و 
در عیــن حــال حفــظ تــوازن قــوا مابیــن ایــن رقبــا 
بیشــترین ســود را بــرای اســرائیل و دولت های غربی 
بــە همــراە آوردە و خواهــد آورد. ایــن امر بــە گونەای 
ــا  ــی ب ــت هژمونیک ــە رقاب ــر چنانچ ــە اگ ــت ک اس
لبــاس مذهب گرایــی بــە حفــظ تــوازن قــوا کمــک 
ــا  ــواع ملی گرایی ه ــربرآوردن ان ــاهد س ــد، ش ننمای
در منطقــە خواهیــم بــود. بحــران مشــروعیتی کــە 
نظــام دینــی حاکــم بــر ایــران بــە دلیــل ناکارآمــدی 
ســاختارین و واپســگرایی هایش از داخــل بــا آن 
روبروســت می توانــد زمینەســاز از بیــن رفتــن تــوازن 
قــوا گــردد. لــذا دور از ذهــن نیســت کــە حمایــت 
از جریان هــای ملی گــرا و ضــد عــرب از ســوی 
اســرائیل و دولت هــای غربــی جهــت حفــظ تــوازن 
قــوا در دســتور کار جدیــد قــرار گیــرد. در ایــن بین 
البتــە روابــط پــر تنــش ایــران و عربســتان ســعودی 
بــە عنــوان بــرادر بزرگتر کشــورهای اســالمی ســنی 
مذهــب هنــوز از بحــران خــارج نگشــتە و مذاکــرات 
ــە  ــن اواخــر بیــش از آنکــە ب صــورت گرفتــە در ای
ســطح اســتراتژیک ارتقــا یابــد، در ســطح مقطعــی 
خواهــد مانــد. روابــط صــورت گرفتــە در مرحلــەی 
کنونــی در حکــم آتش بــس بــودە و بیشــتر جهــت 
ضمانت دهــی بــە منظــور اینکــە علیــە همدیگــر بــە 
اقــدام نظامــی چــە بــە صــورت مســتقیم و یــا بــە 

صــورت ائتالفــی دســت نزننــد می باشــد.
   مسئلەی دوم؛ روابط ایران و همسایگان

جمهــوری آذربایجــان از دردســازترین همســایگانی 
اســت کــە در حــال حاضــر رژیــم حاکــم بــر ایــران 
بیشــترین تهدیــدات امنیتــی را از جانب او احســاس 

28



AL
TI
RN

AT
IV

  O
FF

IC
IA

L 
M

AG
AZ

IN
E 

O
F

 F
RE

E 
LI

FE
 PA

RT
Y 

O
F  

 K
UR

DI
ST

AN
  

PJ
AK

ــە  ــدات از ســویی معطــوف ب ــن تهدی ــد. ای می کن
ــە   ــک ب ــور و کم ــن کش ــرائیل در ای ــور اس حض
توســعەی ماشــین جنگــی ایــن کشــور در راســتای 
مهــار و بــە عقــب رانــدن ایــران از منطقــە اســت. از 
ســویی نیــز بــا توجە بــە  نیازهای دولت فاشیســتی 
اردوغــان – باغچلــی جهــت حفــظ بقای خــود، این 
تهدیــدات در شــکل و قــوارەی رهبــری کشــورهای 
تــرک زبــان و پیشــبرد پــان تورانیســم و از ایــن راە 
توســعەی ناتــوی  ترکــی بە حــوزەی قفقــاز جنوبی 
و مهــار ایــران- چیــن – روســیە و همچنیــن قطــع 
راەهــای ارتباطــی زمینــی مابین این کشــورها نمود 
یافتــە اســت. در ایــن بیــن توجە ویژە بە مســئلەی 
آذربایجانی های ســاکن جغرافیای سیاســی ایــران از 
ســوی ترکیــە و تبدیــل خواســتەهای مشــروع آنان 
بــە ابــزاری سیاســی جهــت تهدیــد و باج خواهــی از 
ایــران حائــز اهمیــت می باشــد. افزایــش چشــمگیر 
فعالیــت وابســتگان حــزب حرکــت ملــی کــە بــە 
»بوزکورتهــا« مشــهورند، در مناطــق آذری نشــین 
حاکــی از ایــن تالش هــای ترکیــە می باشــد. 
ــد ســرآغاز  حــوادث پیــش آمــدە در نقــدە می توان
ایــن تهدیــدات تلقــی گــردد. هــر چنــد حکومــت 
ــات  ــروج اختالف ــی و م ــود بان ــوارە خ ــران هم ای
ــی و  ــات فرهنگ ــان تنوع ــی در می ــی و مذهب قوم
عقیدتــی بــودە، امــا همــوارە این امــکان وجــود دارد 
کــە بــا وجــود مداخــالت گاە و بیــگاە بازیگــران پــر 
قــدرت منطقــەای و جهانــی درسرنوشــت ملت هــا، 
ــن خــود حکومــت باشــد کــە در آتــش  ــا ای نهایت

ایــن اختالفــات بســوزد و از میــان رود.
   خــروج نیروهــای ائتالف از افغانســتان و پیامد آن  

ســقوط شــبە حکومت  اشــرف غنی در افغانســتان 
ــی  ــەی نوین ــان مرحل ــدرت رســیدن طالب ــە ق و ب
ــد  ــر خواه ــتان آغازگ ــران و افغانس ــط ای را در رواب
ــد  ــەای کــە از شــواهد چنیــن برمی آی ــود. مرحل ب
کــە چنــدان بــاب میــل حکومــت ایــران نخواهــد 
ــت  ــم حکوم ــان و ه ــم طالب ــد ه ــر چن ــود. ه ب
ــی   ــفەی سیاس ــر فلس ــران از منظ ــالمی در ای اس
آبشــخور واحــدی دارنــد، امــا بایســتی دانســت کــە 
اختالفــات ایدئولوژیکــی عمیقــی نیــز بــە واگرایــی 
ایــن دو حکومــت اســالمی یــاری رســاندەاند. 
اختالفــات مذهبی از ســویی و همچنیــن اختالفات 
فرهنگــی نیــز بــا توجــە بــە غالبیــت پشــتون بودن 
حکومــت طالبــان عوامــل مهمــی در ایــن واگرایــی 
هســتند. نقــش و تأثیرگــذاری بازیگــران منطقــەای 
ــر علــت  ــد ب ــی مزی ــن واگرای و فرامنطقــەای در ای
خواهنــد بــود. لــذا انتظــار مــی رود کــە علی رغــم 
مواضــع پراگماتیســتی ایــران در تعامــل بــا طالبان، 
از ایــن پــس شــاهد محدودتــر گشــتن مداخــالت 

ایــران در افغانســتان باشــیم.
ــلیمانی در  ــم س ــرار دادن قاس ــدف ق ــورد ه     م
فــرودگاە بغــداد پیــام قاطعــی بــە ایــران بــود کــە 
ــد  ــی نخواه ــت چندان ــراق امنی ــران در ع ــر ای دیگ
داشــت. پیامــد فــوری ایــن ســوء قصد، اعتراضــات 
بی ســابقەای بــود کــە در مناطــق جنوبــی عــراق و 
بــە ویــژە در شــهرهای مهــم مذهبــی علیــە حضور 
و مداخــالت ایــران صــورت گرفــت. بازخــورد 
ــات  ــوان در نتیجــەی انتخاب ــن تحــوالت را می ت ای
ــە  ــراق و شکســت ســنگین ائتــالف ب ــی ع پارلمان
رهبــری هــادی عامــری مشــاهدە کــرد. بــا توجــە 
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بــە فرارســیدن زمان بنــدی خــروج نیروهــای ائتــالف 
ــل از  ــوان انتظــار داشــت کــە قب ــراق، می ت از ع
ــدرت  ــە ق ــت ب ــالف در صراف ــای ائت ــروج، نیروه خ
رســاندن جریانــات کمتــر همســو بــا ایران هســتند. 
از ایــن رهگــذر در تالشــند کــە بــە مهــار ایــران و 
ــد. حمــالت گاە  ــردن او بپردازن ــە الک خــود فروب ب
و بیــگاە علیــە نیروهــای حشــد الشــعبی در عــراق 
ــن  ــران در ســوریە در ای ــە ای ــای وابســتە ب و نیروه
راســتا صــورت می گیرنــد. در مقابــل نیــز ایــران بــا 
حمــالت موشــکی، پهپــادی و خمپــارەای خــود بــە 
نیروهــای آمریکایــی درعــراق  و نیــز جنــوب ســوریە 
در صــدد اســت تــا آنــان را بــە خــروج زود هنــگام از 
عــراق ناچــار کنــد، قبــل از اینکــە نیروهــای مخالــف 

ایــران قــدرت کافــی را بدســت آوردە باشــند.
   در ایــن بیــن امــا وضعیــت جنــوب کوردســتان 
ــاهد  ــن تحــوالت ش ــری را از ای بیشــترین تأثیرپذی
خواهــد بــود. از هــم اکنــون وضعیــت بغرنــج مناطق 
مــورد مناقشــە ی مــادەی ١٤0 قانــون اساســی عــراق 
و همچنیــن وضعیــت پرآشــوب احــزاب حاکــم 
ــوع  ــن موض ــر ای ــتان هویداگ ــوب کوردس ــر جن ب
ــی  حــد و  می باشــند. دســت اندازی ها و تجــاوزات ب
مــرز رژیــم اشــغالگر ترکیــە بــە مناطــق و شــهرهای 
جنــوب کوردســتان بــە صــورت جابەجایــی  مــداوم 
ــت.  ــان اس ــال جری ــال در ح ــمی عم ــای رس مرزه
عــدم اتخــاذ کوچکتریــن موضعــی در اینبــارە چە در 
داخــل و چــە در خــارج و یــا در ســطح بیــن الملــل، 
آینــدەی شــومی را بــرای ایــن بخــش از کوردســتان 
ترســیم می کنــد. نقــش )پ د ک – عــراق( در ایــن 
تحــوالت فراتــر از نقــش ســپاە حمیدیــە در اواخــر 

خالفــت عثمانــی نمی باشــد. همانگونــە کە بــا پایان 
یافتــن خالفــت عثمانــی موجودیــت ســپاە حمیدیە 
نیــز بــە پایــان رســید، بــا بــە پایــان رســیدن توهــم 
خالفــت نوعثمانــی گرایــان  در ترکیــە، موجودیــت 
)پ د ک – عــراق( نیــز بــە پایــان خواهــد رســید. 
ــب  ــزرگ اول، لق ــگ ب ــە در روزگار جن ــە ک   ترکی
ــون و  ــید، اکن ــدک می کش ــا را ی ــار اروپ ــرد بیم م
تحــت ســیطرەی   »رئیــس جمهــور روســتاها« - 
چــرا کــە همــەی شــهرهای بــزرگ وکوچــک را در 
انتخابــات شــهرداری ها از دســت داد -  بحرانی تریــن 
روزگار خــود را از زمــان اســتقرار جمهــوری ترکیــە 
می گذرانــد. روابــط »صــرف پروبلــم« بــا کشــورهای 
منطقــە جــای رویکــرد »صفــر پروبلــم« را گرفتــە 
ــم  ــز حاک ــرب نی ــا غ ــط ب ــرد در رواب ــن رویک و ای
گشــتە اســت. از آنجــا کــە حاکــم متوهــم ترکیــە 
و زیردســتانش بــە ســبکی قــرن نوزدهمــی ســودای 
اســتعمارگری را زنــدە کردەانــد، بیــزاری خلق هــای 
منطقــە را نصیــب خــود کــردە و بی اعتمــادی 
عمیقــی را در روابــط ترکیــە بــا خارج و در ســطحی 
وســیع تر در داخــل موجــب گشــتە اســت. در ایــن 
میــان روابــط ایــران – ترکیە کــە همــوارە و در طول 
ــکاری  ــری و هم ــت حداکث ــی از رقاب ــخ ترکیب تاری
حداقلــی بــودە، اکنــون و در ســایەی تحــوالت 
ــی  ــری و حداقل ــەی حداکث ــن رابط ــر، ای فوق الذک
شــدت بیشــتری بــە خــود گرفتە اســت. بــە گونەای 
کــە در حــال حاضــر بــە جــز در مــورد ضدیــت بــا 
ــن  ــورد و همچنی ــق ک ــی خل ــئلەی حق خواه مس
ــە  ــران ک ــر ای ــای اعمــال شــدە ب دور زدن تحریم ه
ــردە، در  ــدل ک ــا ب ــب تحریم ه ــە کاس ــە را ب ترکی
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باقــی مــوارد منطقــەای و حتــی فرامنطقــەای اصل 
رقابــت هژمونیکــی پــر تنــش بــر روابــط دو طرفــە 
غالبیــت داشــتە اســت. از رفتــار سیاســی حاکمــان 
ترکیــە چنیــن برمی آیــد کــە در مرحلــەی کنونی و 
بــا توجــە بــە انــزوای سیاســی ایــران در عرصەهــای 
ــار  ــیوەی تج ــە ش ــا ب ــر دارد ت ــی، در نظ بین الملل
ــە انحصــار  ــران را ب ــا ای ــازار تجــارت ب ــە، ب قیصری
خــود درآورد. از ایــن راە می توانــد بخــش بزرگــی 
از رکــود اقتصــادی خــود را هماننــد بحــران جهانی 
اقتصــاد در ســال 200٨ جبــران کــردە و همچنیــن 
علیــە جنبــش آزادی خواهــی ملــت کــورد بــا رژیــم 
ایــران همکاری هــای خــود را گســترش دهــد. 
از ســویی دیگــر نیــز آمادگــی تمامــی دارد تــا بــا 
جای گیــری در ائتالف هــای علیــە ایــران، هــر چــە 
ــرار دادە و در صــورت  ــا ق ــران را در تگن بیشــتر ای

بدســت آمــدن فرصــت الزم، نیــم نگاهــی نیــز بــە 
جنبش هــای پــان ترکــی در ایــران دارد. تجربــەی 
برخــورد ترکیــە بــا قضیــەی لیبــی در جنگ هــای 
داخلــی 20١١ کــە بــە ســقوط قذافــی انجامیــد بــە 

قــدر کافــی آموزنــدە اســت.
  مسئلەی سوم؛ برجام و روابط ایران و غرب

 هــر چنــد مذاکرات احیــای برجام در حــال جریان 
اســت و بــە صــورت مقطعــی توافقاتــی نیــز صورت 
می گیــرد، امــا بایســتی در نظــر داشــت کــە هــر 
گونــە توافقــی در ایــن زمینــە و با این شــرایط تنها 
ــتراتژیکی  ــەی اس ــی دارد و جنب ــردی مقطع کارک
ــود. چــرا کــە در  آن چنــدان برجســتە نخواهــد ب
ــم  ــە اع ــرە در برجــام ک ــورد مذاک ــوارد م اصــل م
از مســئلەی اتمــی، موشــک های بالســتیک و 
ــران می باشــند، همگــی خــود  نفــوذ منطقــەای ای
ــن  ــتند. ای ــر هس ــت بزرگت ــک عل ــای ی معلول ه
علــت اساســی عبــارت اســت از بــازار ایــران و ادغام 
گشــتن آن در بازار جهانی ســرمایەداری. گســترش 
نظــام جهانــی ســرمایەداری متأخــر و بــا ایدئولوژی 
ــذ  ــەی مناف ــا هم ــر دارد ت ــم در نظ نئولیبرالیس
ــا حــد  اقتصــادی دنیــا را فتــح کنــد. ایــن امــر ت
زیــادی صــورت گرفتــە و در ایــن بیــن تنهــا چنــد 
کشــور هســتند کــە بــە ایــن نظــام جهانــی تمکین 
نمی کننــد. ایــران از جملــەی ایــن کشورهاســت. 
البتــە بایســتی بــە روشــنی دانســت کــە مقاومــت 
ایــران در برابــر ایــن نظــام نــە ناشــی از ضدیــت بــا 
ســرمایەداری اســت. بلکــە در اصــل رقابت بــا نظام 
ســرمایەداری بــر ســر حفظ انحصــارات اقتصــادی و 
تجــاری خــود می باشــد. یعنــی در واقــع اختــالف 

ــان  ــە در می ــی ک ــد تحول خواه  رون
جوامــع ایــران در حــال جریــان اســت، 
ــود را  ــعەی خ ــال ٢٠٢١  توس در س
ــران را  ــع ای ــید و جوام ــداوم بخش ت
بــە پویاتریــن و ســرزندەترین جوامــع 
ــە در  ــاخت. آنچ ــدل س ــە ب خاورمیان
ایــران امــروزە شــاهدش هســتیم وفور 
خیابان هــای سیاســی اســت. جوامــع 
ــتی  ــە درس ــە و ب ــە تجرب ــران ب ای
ــە از  ــی ن ــر سیاس ــە ام ــت ک دریاف
صندوق هــا،  و  ســالن ها  دهلیزهــا، 
بلکــە در خیابــان و عرصەهــای حیــات 

ــق اســت. ــل تحق قاب
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ایــران بــا نظــام جهانــی بــر ســر انحصــارات اســت نە 
ماهیــت ســرمایەداری و یــا اعتقــاد بــە شــعار« نــە 
شــرقی نــە غربــی«. گســترش و پیادەســازی اصــول 
و پرنســیبهای نئولیبرالــی در داخــل ایــران کــە بــە 
ــران انجامیــدە  فقــر کمرشــکن عمــوم جامعــەی ای
اثباتگــر این مدعاســت. همچنین واگــذاری امتیازات 
بیــش از حــد تصــور بــە کشــورهای چیــن و روســیە 
افشــاگر خوبــی بــرای توخالی بــودن ژســت های ضد 
امپریالیســتی می باشــد. لــذا تصــور بــر ایــن اســت 
کــە مســئلەی برجــام و توافقــات احتمالــی نخواهــد 
توانســت بــە صــورت اســتراتژیک اختالفــات را حل و 
فصــل کنــد. بــە نظــر می رســد کــە ایــن اختالفــات 
تنهــا در صــورت ادغــام بــازار ایــران در بــازار جهانــی 
و تســلیمیت بــدون قیــد و شــرط آن پایــان یابــد. با 
توجــە بــە اینکە یــک ســرمایەداری مافیایی وابســتە 
ــران  ــاد ای ــر اقتص ــدرت ب ــخت ق ــتەی س ــە هس ب
چنبــرە زدە و تمامــی فریبکاری هــای نئولیبرالی را در 
مقیاســی »وطنــی« و بــە صــورت افراطــی اجرایــی 
ــیم  ــە تقس ــی ب ــد میل ــر نمی رس ــە نظ ــد، ب می کن
ــای  ــند. تحریم ه ــتە باش ــران داش ــا دیگ ــم ب غنای
ــدن  ــر ش ــە فربەت ــا ب ــز تنه ــتر نی ــادی بیش اقتص
ایــن مافیــا خواهــد انجامیــد. تــا زمانــی کــە ایــن 
ســرمایەدار- حکومتگــران در رأس تصمیم ســازیهای 
کالن باشــند و از انحصــارات بدســت آمــدە منتفــع 
ــا  ــی ی ــە برجام ــی چ ــە توافق ــر گون ــوند، ه می ش
غیــر برجامــی نخواهــد توانســت از مقطعــی بــودن 
ــد. در صــورت تســلیمیت کامــل ایــران  رهایــی یاب
بــە نظــام جهانــی و یــا تغییــر رژیــم اســت کــە« 
پایــان خــوش« رقــم خواهــد خــورد کــە البتــە هــر 

دو وضعیــت دو روی یــک ســکە هســتند.
ــرق  ــران  و ش ــی ای ــی – اجتماع ــوالت سیاس تح

ــتان کوردس
   رونــد تحول خواهــی کــە در میــان جوامــع 
ایــران در حــال جریــان اســت، در ســال 202١  
توســعەی خــود را تــداوم بخشــید و جوامــع ایــران 
را بــە پویاتریــن و ســرزندەترین جوامــع خاورمیانــە 
ــاهدش  ــروزە ش ــران ام ــە در ای ــاخت. آنچ ــدل س ب
هســتیم وفــور خیابان هــای سیاســی اســت. جوامــع 
ایــران بــە تجربــە و بــە درســتی دریافــت کــە امــر 
ــا،  ــالن ها و صندوق ه ــا، س ــە از دهلیزه ــی ن سیاس
بلکــە در خیابــان و عرصەهــای حیــات قابــل تحقــق 
اســت. حضــور مســتمر و پیگیــر همــەی قشــرهای 
اجتماعــی در ســاحت خیابــان و در همــان حال روی 
گردانــی از نمایش هــای انتخاباتــی نشــان از ارتقــای 
ــاع اســت. ســرعت تحــوالت  ــی اجتم ســطح آگاه
ــای  ــە نیازه ــخگویی ب ــم را از پاس ــی، رژی اجتماع
ــاختارین را  ــی س ــاختە و بحران ــوان س ــە نات جامع
دامنگیــر آن کــردە اســت. بحــران از آنجــا عمیق تــر 
ــرای پرســش ها و نیازهــای  گشــتە کــە حکومــت ب
ــای  ــا جواب ه ــد تنه ــە رش ــەی رو ب ــد جامع جدی
کهنــە را در آســتین دارد. بــا اجرائــی کــردن 
ــن  ــان رفت ــە از می ــە ب ــی ک سیاســت های نئولیبرال
طبقــات متوســط و در نتیجــە بــە توســعەی فقــر در 
جامعــە انجامیــدە، شــاهد اعتراضــات بســیار متنوعی 
هســتیم کــە از میــان آنهــا اعتراضــات معلمیــن و 
کارگــران از ســازمان یافتەتریــن آنهــا بودە اســت. در 
صــورت تــداوم و تعمیــق سیاســت های نئولیبرالــی، 
قطعــا ایــن اعتراضــات نیــز گســتردەتر و رادیکال تــر 
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خواهنــد گشــت. 
ــت ابراهیــم  ــر کشــور دول  ســخنان وحیــدی، وزی
رئیســی دربــارەی خطــر آفریــن بــودن زنــان بــرای 
بقــای نظــام والیــی را بــا یاوەهای ســلیمان ســویلو، 
وزیــر کشــور اردوغــان اگــر مقایســە کنیــم و آنها را 
بــا گفتەهــای هیتلــر در مــورد نحــوەی ادارەی زنان 
بســنجیم، خواهیــم توانســت بــە ذهنیت مشــترک 
ایــن گونــە نظام هــای سیاســی بــە روشــنی 
ــان در ایــران از نظــر قانونــی  ــرد. وضعیــت زن پی ب
ــد تاســف بار می باشــد،  ــگاە حاکمیــت هــر چن و ن
ــات  ــان در همــەی عرصەهــای حی ــا حضــور زن ام
ــری  ــت و براب ــە عدال ــیدن ب ــتجوگری رس و جس
توانســتە  مهــر خویــش را بــر وجــود تمایــز آشــکار 
میــان جامعــە و حاکمیــت بزنــد. بی جهت نیســت 
کــە تــا ایــن حــد نســبت بــە وجــود و حضــور زنان 
از ســوی ســلطەگران واهمــە و تــرس وجــود دارد. 
بی گمــان جنبــش زنــان بــا وجــود همــەی نواقــص 
را می تــوان اصیل تریــن و عدالــت خواهتریــن 
جنبــش موجــود در فضــای سیاســی – اجتماعــی 
ــش  ــن جنب ــا ای ــت. قطع ــە دانس ــران و منطق ای
مرهــون تالش هــا و مبــارزات بی وقفــەی زنــان 
ــن فضــای اســتبدادزدە،  ــارزی اســت کــە در ای مب
ــد.  ــان دادن ــود نش ــری را از خ ــجاعت بی نظی ش
زینــب جاللیــان، نرگس محمدی، نســرین ســتودە، 
ــە  ــر ک ــارز دیگ ــا زن مب ــان و صده ــپیدە قلی س
ــد، از  ــە ســر می برن ــم ب اکنــون در زندان هــای رژی
جملــەی ایــن زنان هســتند. نکتــەی دارای اهمیت 
در ایــن میــان، اصالــت و خــود بنیــاد بــودن ایــن 
مبــارزات از ســوی زنانــی اســت کــە رنــج ناعدالتــی 

ــد و  ــە کردن ــود تجرب ــام وج ــا تم ــری را ب و نابراب
ــا » مــدرن »  ــی و گوی هیچــگاە بزک هــای لیبرال
فرنگ نشــین نخواهــد توانســت آنــرا مصــادرەی بــە 

مطلــوب کنــد. 
   از دیگــر مصادیــق بحرانــی بــودن نظــام سیاســی 
ایــران، وضعیــت فوق العــادە وخیــم زیســت محیطی 
در ایــران اســت. هــر چنــد بحــران زیســت محیطی 
متأثــر از نظــام اســتثمارگر و نابودگر سرمایەســاالر، 
ــش و  ــا نق ــە، ام ــود گرفت ــە خ ــی ب ــادی جهان ابع
جایــگاە مدیریــت ناکارآمــد و نظام غیــر دموکراتیک 
ــە  ــطح فاجع ــە س ــران را ب ــران بح ــر ای ــم ب حاک
رســاندە و زندگــی میلیون هــا انســان را تحــت تأثیر 
قــرار دادە اســت. بــە جــان آمــدن ســاکنان ایــران 
از   »تشــنگی« و تالششــان بــرای تــداوم حیات از 
نظــر فیزیکــی کــە در برپایــی اعتراضــات بی ســابقە 
نمــود یافــت، توضیحــی روشــن را از وضعیــت 
ــردن  ــن ب ــد. از بی ــە می ده ــران ارائ ــت بوم ای زیس
عامدانــەی جنگل هــای زاگــرس، فرونشســت اراضی 
زراعــی و صدهــا نمونــەی دیگــر نشــان از فاجعــەی 
ــران دارد. فاجعــەای کــە دیگــر  زیســت بومی در ای
ــا  ــت و تنه ــیدە اس ــت رس ــەی بی بازگش ــە نقط ب
بــا تغییــری پارادایمیــک می تــوان از گســترش آن 
جلوگیــری کــرد. حضــور فعالیــن مدنــی بســیاری 
از جملــه فعالیــن حــوزه ی زیســت محیطی در 
زندان هــا، نشــانگر تاثیــر شــجاعت زنــان اســت، در 
مبــارزات حق طلبانــه ی جامعــه در برابــر نظامــی که 
ســاختارش دچــار جمودیافتگــی گشــته و پاســخی 
ــت بوم در  ــب زیس ــان و تخری ــرکوب انس ــز س ج

چنتــه نــدارد.
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فعــال عرصەهــای  از 500  بیــش    دســتگیری 
اجتماعــی، فرهنگــی، هنــری و زیســت محیطی، 
ــال  ــی س ــتان ط ــرق کوردس ــا در ش ــم تنه آن ه
202١ وضعیــت دموکراســی و حقــوق بشــر در ایــران 
ــە بهتریــن شــکل آشــکار  و شــرق کوردســتان را ب
می کنــد. رشــد 2١درصــدی آمــار اعدام هــا نســبت 
بــە ســال گذشــتە نیــز دلیــل دیگــری بر همــان ادعا 
اســت. ســرکوب خشــونت بار تمامــی اعتراضــات در 
همــەی نقــاط ایــران، تــداوم عملیات هــای نظامــی 
علیــە گریالهــای شــرق کوردســتان، قتل عــام 
ــری  ــورت ام ــە ص ــە ب ــران ک ــوخت بران و کولب س
ــای  ــش بودجەه ــن افزای ــدە و همچنی ــن درآم روتی
نظامــی همگــی نشــان از وضعیــت دموکراســی در 
ــب  ــن ســیاهە بایســتی تصوی ــە ای ــد. ب ــران دارن ای
ــز  ــالمی را نی ــس اس ــد زن در مجل ــای ض طرح ه
اضافــە کــرد تــا ابعــاد ایــن پایمال گــری مشــخص تر 
گــردد. تضییــع آشــکار حقــوق باورمندیهــای خــارج 
از گفتمــان رســمی و حکومتــی نیــز از دیگــر ابعــاد 
ــی  ــە قانون ــی سیســتماتیک و البت روشــنگر ناعدالت

ــم حاکــم اســت. رژی
 بــا انتخــاب )بخوانیــد انتصــاب( ابراهیــم رئیســی در 
یــک نمایــش انتخاباتــی حداقلــی، بــە عنــوان رئیس 
جمهــوری کــە کارنامــەی پــر و پیمانــی در ســرکوب 
ــە وجــود آمــدە کــە  مخالفــان داشــتە، وضعیتــی ب
ــبزە  ــە س ــود و ب ــل » گل ب ــرب المث ــداق ض مص
آراســتە شــد« اســت. روی کار آمــدن ابراهیــم 
ــای  ــازی نهاده ــرای یکدست س ــالش ب ــی و ت رئیس
ــام  ــە نظ ــت ک ــی اس ــل جواب ــر در اص تصمیم گی

والیــی بــە مطالبــات مشــروع، دموکراتیــک و مترقی 
جوامــع و تنوعــات فرهنگــی، قومــی وعقیدتــی ایران 
دادە اســت. در چنیــن وضعیتــی انتظــار گشایشــی 
از ســوی حکومــت و یــا در انتظــار نتایــج مذاکــرات 
ــک کالم اتخــاذ سیاســت  ــام نشســتن، و در ی برج
ــتیز و  ــام زن س ــن نظ ــای ای ــە بق ــا ب ــال تنه انفع
ــە  ــری ک ــاند. ام ــد رس ــاری خواه ــتیز ی عدالت س
ــی قشــرهای اجتماعــی  ــر خیابان ــر رنگ ت حضــور پ
در ایــران و شــرق کوردســتان در ســال 202١ خــط 

ــر آن کشــیدند. بطــالن خــود را ب
    پــژاک در تــداوم مبــارزات خــود بــرای اســتقرار 
نظامــی دموکراتیــک و عدالت محور در ایران و شــرق 
کوردســتان، ســعی نمــود در 202١ این مبــارزات را در 
تمامــی عرصەهــا گســترش دهــد. مشــارکت فعاالنە 
در کمپیــن تــالش بــرای آزادی رهبــر آپو بــە عنوان 
مؤســس فلســفەی آزادی در خاورمیانــە کوچکتریــن 
گامــی اســت کــە جهــت ادای دیــن بــە ایــن الگــوی 
مبارزاتــی صــورت می گیــرد. اعــالم کمپیــن »نــە بە 
اعــدام و آری بــە دموکراســی« توانســت بحــث روزی 
ــە وجــود آورد کــە هــر چــە می گــذرد صــدای  را ب
آن رســاتر گشــتە و طیف هــای متنوع تــری بــە ایــن 
کمپیــن چــە بــە صــورت مســتقیم و چە بــە صورت 
غیــر مســتقیم پیوســت می گردند. همچنیــن تالش 
ــک و  ــرای توســعە و پیشــبرد سیاســت دموکراتی ب
ارائــەی راهکارهــای متناســب بــا آن موجــب گشــت 
ــی  ــە مجال ــران ک ــتبدادزدەی ای ــە در فضــای اس ک
ــای  ــدە، خیابان ه ــک نمان ــرای سیاســت دموکراتی ب
سیاســی بیــش از پیــش موضوعیــت پیــدا کننــد. 
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در همیــن راســتا، طــرح بایکــوت انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ایــران در ســال 202١/١٤00 از ســوی پــژاک 
توانســت جایــگاە خــود را در بی رونــق کــردن بــازار 
انتخابــات نمایشــی حکومــت بــە خوبــی مشــخص 
کنــد. تالش هــای صــورت گرفتــە در راســتای 
مطرح ســازی گفتمــان ملــت دموکراتیــک در ایــران 
و شــرق کوردســتان نیــز بــە نتایج ملموســی دســت 
ــرات  ــدان دور ثم ــە چن ــدەی ن ــە در آین ــت ک یاف
ــاد و  ــود. ایج ــم ب ــاهد خواهی ــان را ش ــن گفتم ای
گســترش فرهنــگ اکولوژیکــی در میــان جامعــە از 
نتایــج مســتقیم و بــارز طــرح  پارادایمیکــی پــژاک 
در شــرق کوردســتان و ایــران می باشــد کــە امــروزە 
بــە شــیوەی حیــات جامعــە بــدل گشــتە اســت. پــر 
ــران و  ــان در ای ــش آزادی زن ــت گشــتن جنب صالب
شــرق کوردســتان نیــز از دیگــر عرصەهــای مبارزاتی 
اســت کــە حقیقتــا پــژاک نقــش پیشــاهنگی را در 
ــیرین  ــتن ش ــل گش ــت. تبدی ــودە اس ــا نم آن ایف
علم هولــی و زینــب جاللیــان بــە نمــاد آزادی خواهی 
زنــان و پیــروزی اراده ی آزاد در ایــران و شــرق 
کوردســتان اثباتگــر این مدعاســت. ســال 202١ برای 
پــژاک در ایــن زمینــە ســال پــر دســتاوردی بــود. 
جهــت ارائــەی آلترناتیــو دیپلماســی دولتــی، پــژاک 
ــە دیپلماســی خلقــی – دموکراتیــک پرداختــە و  ب
دســتاوردهای خــود را در ایــن حــوزە گســترش دادە 
اســت. فعالیت هــا و جنبش هــای خیابانــی خلقمــان 
در خــارج از میهــن در راســتای صیانــت از جنبــش 
آزادی خواهــی و پیشــبرد ارتباطــات دموکراتیــک بــا 
خلق هــای ســاکن ایــران بــە منظــور ایجــاد جبهەای 

واحــد جهــت دموکراتیــزە کــردن ایــران و مقابلــە بــا 
سیاســت های ضــد دموکراتیــک نظــام والیی شــایان 
توجــە اســت. مــا حمایــت خــود را به صــورت علنی 
از ایــن فعالیت هــا اعــالم نمــوده و ســعی نموده ایــم 
ــای  ــی برنامه ه ــه در تمام ــی فعاالن ــه صورت ــا ب ت

مبارزاتــی ایــن عرصــه مشــارکت نمائیــم. 

  پــژاک بــە خوبــی نســبت بــە وظایفش 
کــە همانــا پیشــبرد دموکراســی در ایران 
ــودە و  و شــرق کوردســتان اســت آگاە ب
ــواری  ــە راە دش ــت ک ــن آگاە اس همچنی
ــک و  ــی دموکراتی ــە نظام ــا رســیدن ب ت
ــت محــور  ــەای آزاد و عدال ــق جامع تحق
ــەی  ــتا ارائ ــن راس ــش رو دارد. در ای پی
پارادایــم مدرنیتــەی دموکراتیــک، مبتنــی 
بــر آزادی زن، جامعــەی اکولوژیــک و 
ــن  ــد بهتری ــک می توان ــت دموکراتی مل
ــذا  راە رســیدن بــە ایــن مهــم باشــد. ل
ــص  ــا، نواق ــی کمبوده ــە تمام نســبت ب
و نارســایی هایی کــە در ایــن راە پــر 
فــراز و نشــیب در ســال ٢٠٢١ در انجــام 
وظایفــش روی داد، خودانتقــادی کــردە و 
جهت جبــران ایــن کمبودها تالشــمان را 
ــم.   ــدان می کنی ــال ٢٠٢٢ دوچن در س
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ــا  ــه و شــمال آفریق ازســال 20١١ تحــوالت خاورمیان
ــه بهــار خلق هــا  ــه جدیــدی شــد کــه ب وارد مرحل
ــردم ســتمدیده و  ــا پیشــآهنگی م ــت و ب ــام گرف ن
عدالــت خــواه در بعضــی مناطــق تحوالتی بــه وجود 
آمــد ازجملــه تونــس، مصــر، لیبــی، ســوریه وغیــره. 
هرچنــد دالیــل مختلفــی بــرای بــروز وشــکل گیری 
ــه ی  ــت ریش ــوان گف ــا می ت ــود دارد ام ــا وج قیام ه
ــان  ــم و فســاد حاکم ــا ظل ــی شــکل گیری آنه اصل

و ناعدالتی هــای اجتماعی ســت. ایــن قیام هــا و 
نتایــج آن تــرس و وحشــتی جــدی در دل حاکمــان 
ــه  ــی ک ــود. بگونه ای ــرده ب ــاد ک ــه ایج ــم منطق ظال
ــر  ــش را در خط ــت خوی ــدگاری حاکمی ــاء و مان بق
می دیدنــد و بدنبــال راه چاره ایــی می گشــتند، 
ــای  ــه وقدرت ه ــب منطق ــای غاص ــن رو دولت ه ازای
ــاده  ــم نه ــی دســت در دســت ه اســتعمارگر جهان
تــا بهارخلق هــا وقیــام ســازنده ی آنهــا را بــه بیراهــه 

نگاهیبهوضعیتایران
مظلوم هفت تن
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ــا گســیل نیروهــای دســت پــرورده ی  بکشــانند و ب
ــه  ــی را ب ــالب خلق ــا انق ــد ت ــالش کردن ــی ت نیابت
ضــد انقــالب تبدیــل نمــوده و نتیجــه ی تحــوالت 
را بــه نفــع خویــش تغییــر دهنــد کــه متاســفانه در 
بعضــی مناطــق موفــق شــده و بــه ایــن هدفشــان 

نیــز رســیدند.
ــران نیــز کــه از بهــار خلق هــا  ــر ای ــم حاکــم ب رژی
ــا اســتفاده از تمامــی  ــود ب دچــار وحشــت شــده ب
امکانــات خــود با مدیریت قاســم ســلیمانی  و ســپاه 
ــی  ــای بوم ــازماندهی نیروه ــا س ــت ب ــدس توانس ق
ــال  ــی و حضــور فع ــات عمل وابســته و انجــام اقدام
ــام و  ــیعی بطورع ــالل ش ــه ی ه ــی، درمنطق میدان
درعــراق و ســوریه بشــکل خــاص نفــوذ منطقه ایــی 
دهــد.  افزایــش  را  منطقه ایــی اش  و حاکمیــت 
بگونه ایــی کــه توانســت تــا حــدودی توازنــات 

ــد.  ــر ده ــود تغیی ــع خ ــه نف ــی را ب منطقه ای
ازاینــرو می تــوان گفــت تأثیرگذارتریــن رویــداد 
چنــد ســال اخیــر بــرای رژیم، کشــته شــدن قاســم 
سلیمانی ســت، بگونه ایــی کــه بــر تمامــی برنامه هــا 
و پروژه هــای راهبــردی رژیــم در منطقــه تاثیــر بــارز 
ــا قبــل از کشــته شــدن قاســم  گذاشــته اســت. ت
ســلیمانی راهبــرد، رویکــرد، موقعیــت و قابلیت مانور 
ــه ای،  ــات منطق ــه و توازن ــران در منطق ــی ای میدان
وضعیتــی روبــه جلــو و فزاینــده داشــت. بطــوری  که 
رژیــم توانســته بود اســتراتژی دفــاع برون مــرزی اش 
ــی و  ــوذ منطقه ای ــه ی نف ــوده، پروس ــال نم را اعم
ــش در  ــش از پی ــالب را بی ــدور انق ــترش و ص گس
ــه  ــرا درآورد. بگون ــه اج ــرار داده و ب ــتور کار ق دس
ــج و  ــذار در نتای ــه در بعضــی مناطــق تاثیرگ ای ک

در بعضــی جاهــا نیــز تعیین کننــده ی مســایل بــود.
ــم  ــی رژی ــت عملکــرد میدان ــوان گفــت وضعی می ت
ــیری  ــلیمانی س ــم س ــدن قاس ــته ش ــد از کش بع
معکــوس دارد وعلی رغــم اینکــه بــر ادعاهــای 
راهبردیــش در رابطــه بــا صــدور انقــالب و گســترش 
ــت  ــا واقعی ــد ام ــی پافشــاری می کن ــوذ منطقه ا ی نف
امــر چیز دیگریســت. رژیــم تــوان و کارایی عملیاتی 
گذشــته را ندارد و در حقیقت دراندیشــه ی محافظت 
ازدســتاوردها ومشــخصا در پــی حفــظ نظــام اســت. 
البتــه ایــن مســئله بــه معنــای تغییــر بنیادیــن در 
اهــداف و آرمان هــای رژیــم نبــوده و کمــاکان رژیــم 

در اندیشــه ی دســتیابی بــه آن هاســت.
دولت سید ابراهیم رئیسی:  

نظــام والیــت مطلقــه ی فقیــه بــر اســاس مواجهــه با 
تحــوالت و رویدادهــای پیــش رو تدارکاتــی را انجــام 
داده، تصمیمــات کالنــی اتخــاذ نمــوده و اقداماتــی 
ــازی  ــک دست س ــه: ی ــت. ازجمل ــام داده اس را انج
هســته ی قدرت - تغییراســتراتژی دفاعی از وضعیت 
غیــر فعــال بــه فعــال یعنــی تهاجمــی و حملــه ی 
پیش دســتانه – افزایــش نفــوذ وحاکمیــت منطقه ای 

یعنــی گســترش قلمــرو و کشورگشــایی. 
حاکمیــت در راســتای یــک دست ســازی هســته ی 
قــدرت تغییــر و تحوالتــی در ارکان اصلــی نظــام و 
ــوه ی  ــای وابســته صــورت داده اســت و در ق نهاده
قضائیــه، پارلمــان، شــورای امنیــت ملــی، فرماندهان 
و مســئولین نیروهــای نظامــی و امنیتــی انتصابات و 
ترفیعاتــی انجــام داده اســت کــه بــا انتصاب رئیســی 
و کابینــه اش بــه نتیجــه ی دلخــواه خواهــد رســید. 
ریاســت جمهــوری ابراهیــم رئیســی و دولــت 
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ــوان نقطــه ی عطفــی در  ــه عن ــد ب ــد می توان جدی
ــد  ــه ای کــه هــم می توان نظــر گرفتــه شــود. بگون
ــد،  ــد باش ــاز دوره ای جدی ــوالت و آغ ــه ی تح نقط
ــت  ــام والی ــت نظ ــان حاکمی ــه ی پای ــم نقط ه
فقیــه. دراینکــه رئیســی کادر ســر ســپرده ی نظــام 
ــه اســت شــکی نیســت و گذشــته و  ــت فقی والی
کارنامــه ی عملــی ایشــان تــا حــدودی بــرای مردم 
مشــخص اســت، امــا صرفــا بــر اســاس شــناخت 
گذشــته نمی تــوان دولــت جدیــد را مــورد ارزیابــی 
ــرار داد. چــرا  ــرار داده و احتمــاالت را مدنظــر ق ق
ــش  ــه تمامــی کارت های ــن مرحل ــم در ای ــه رژی ک
ــت  ــت اش دس ــای حاکمی ــرای بق ــرده و ب را رو ک
بــه هــرکاری خواهــد زد. لــذا دامنــه ی احتمــاالت 
ــت  ــری و برخــورد دول ــوده و موضع گی گســترده ب
درمواجهــه بــا مســائل مختلف ممکن اســت عمدتا 
منفعتــی و مصلحتــی باشــد تــا موضع گیــری 
ایدیولوژیــک. ازایــن رو درایت و  هوشــیاری مضاعفی 
الزم اســت بــرای اینکــه بــا خوانش هــای مــوردی، 
مقطعــی وســطحی در دام سیاســت های رژیــم 
گرفتــار نشــد. بطــور مثــال می تــوان بــه برخــورد 
ــرد  ــاره ک ــد اش ــوام وعقای ــا اق ــه ب ــت در رابط دول
کــه تاحــدودی نســبت بــه دوران هــای قبــل فــرق 
ــد بصــورت  ــات هــر چن ــن اقدام ــرده اســت. ای ک
حداقلــی، جهــت دار وهدفمنــد هســتند امــا قابــل 
رؤیت انــد، دراینبــاره می تــوان بــه نســبت کوردهــا 
و اهــل ســنت در کابینــه، مشــاورین، اســتانداران و 
فرماندهــان نظامــی اشــاره کــرد کــه میتــوان آن  را 
بــا گذشــت زمــان بــا دقــت بیشــتری مدنظــر قرار 
داد کــه آیــا تحولــی راهبردیســت و یــا برخــوردی 

تاکتیکــی، مقطعــی و گــذرا؟
رئیســی بــر اســاس برنامــه ی از پیش تعیین شــده 
ــی –  ــا نظام ــه ای تمام ــه، کابین ــر و حوصل و صب
امنیتــی و والیــی شــکل می دهــد، ارجحیــت تعهد 
و والیــی بــودن بــر تخصــص و کاردانــی یکــی از 
مشــکالت و موانــع اصلی ســت کــه می توانــد 
ــز  ــی مشــکالت مشکل ســاز نی ــر چاره یاب ــالوه ب ع
باشــد و همینطــور نظامــی و امنیتــی بــودن دولت 
معضلی ســت جــدی کــه بــدون تردیــد تاثیــرات و 
تبعــات منفــی و مخــرب آن بــه مرور زمان بیشــتر 

آشــکار خواهــد گردیــد. 
اختالفات داخلی:

هــر چنــد رژیــم یــک دست ســازی هســته ی قــدرت 
را بــرای حفــظ بقــاء هــدف قــرار داده و با تمــام وجود 
ــا  ــد. ام ــالش می کن ــدن آن ت ــی گردانی ــرای عمل ب
ایــن بــه معنــای هماهنگی تمامــی نهادهای وابســته 
و یک دســتی حاکمیــت نیســت، چــرا کــه در مراکــز 
حســاس رژیــم و در بیــن مســیولین کالن کشــوری، 
لشــکری و امنیتــی اختالفــات و تضادهــای عمیقــی 

وجــود دارد کــه  تعیین کننــده هســتند.
 عمده تریــن اختالفــات در مراکــز فکــری و عقیدتــی 
نظــام اســت، مســئله ی اســالم آمریکایــی، شــیعه ی 
انگلیســی، نگــرش جدایــی دیــن از سیاســت و 
اختــالف اعتقــادی و عملکردی بعضــی از روحانیون و 
مراجــع بــا اصــل والیــت مطلقــه ی فقیــه نمونه هایی 
هســتند از ایــن دســت کــه اصــل نظــام و اصــول 
ــالف و  ــرد - اخت ــت را در برمی گی ــن حاکمی بنیادی
تضــاد فزاینــده ی شــخصیت های اصول گــرا و بعضــا 
تنــدرو بــا اصل نظــام و بــروز آشــکار اختالفات شــان، 
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همچــون موضعگیریهــای محمــود احمدی نــژاد و 
ــواده ی الریجانی هــا خصوصــا صــادق  ــش، خان حامیان
و علــی الریجانــی ، علــی مطهــری و کســانی از ایــن 

دســت.
وضعیت امنیتی:

رژیــم حاکــم بــر ایــران نظامــی ایدیولوژیــک اســت 
ــدگاه و عملکــردی  کــه بصــورت ماهیتــی دارای دی
ــی مســایل  ــا تمام ــی ســت و ب ــی – امنیت اطالعات
نیــز اینگونــه برخــورد مــی کنــد. بــرای ایــن منظور 
نیــز دســتگاه ها و شــبکه هایی تودرتــو ایجــاد کــرده 
اســت. از جملــه اطالعــات رهبــری، وزارت اطالعات، 
اطالعــات ســپاه  کــه هــر کــدام از آن ها دولتی ســت 
عملکردهایــی  و  اقدامــات  بــا  دولــت  درون  در 
فراقانونــی کــه زندگــی را بــر مــردم حــرام کرده انــد 
و بارزتریــن مشــخصه ی آن هــا ســرکوب مــردم بــه 
بهانه هــای مختلــف و دســتگیری، شــکنجه و قتــل 

آزادی خواهــان و دگراندیشــان اســت.
ــی  ــی - امنیت ــایل اطالعات ــا مس ــه ب  در رابط
رژیــم می تــوان مســایل و مــوارد متعــددی را 
مــورد بحــث قــرار داد، امــا در اینجــا تنهــا به 

ــم:  ــاره می کن ــورد اش دو م
ــی؛  ــات داخل ــدرت و اختالف ــر ق ــر س ــگ ب ١- جن
جنــگ قدرتــی جــدی بیــن دســتگاه های اطالعاتــی 
– امنیتــی رژیــم وجــود دارد کــه باعــث ناهماهنگی، 
اختــالف، تضــاد و تقابــل نیروهــای امنیتــی خصوصا 
ســازمان اطالعــات ســپاه و وزارت اطالعــات  شــده 

اســت.
2- ضربه پذیــری مرکــز نســبت بــه پیرامــون؛ رژیــم 
ــر روی  ــه شــکل راهبــردی عمــده تمرکــزش را ب ب

ــت.  ــرار داده اس ــرزی ق ــرون م ــرزی و ب ــق م مناط
ــز  ــه مرک ــت ک ــوان گف ــوح می ت ــه وض ــن رو ب ازای
ایــران نســبت بــه مناطــق مــرزی از نظــر نظامــی و 

ــت. ــکننده تر اس ــر و ش ــی ضربه پذیرت امنیت
 کشــته شــدن محســن فخری زاده و نحوه ی کشــته 
شــدنش در محــدوده ی تهــران و انفجــار و تخریبــات 
در مراکــز هســته ای و حســاس بطــور مکــرر، بیانگــر 

ایــن واقعیات اســت.
 وضعیت اجتماعی - اقتصادی:

بیــکاری، گرانــی، تــورم روزافــزون وعــدم ثبات بــازار، 
ایــام را بــه کام مــردم تلــخ کــرده اســت درحــدی که 
ــای بخــش عمــده ای  ــن دغدغه ه یکــی از اصلی تری
ــه ی زندگی ســت.  ــذران روزان ــی گ ــردم چگونگ از م
در جامعــه شــکاف طبقاتــی بیشــتر و بارزتــر شــده 
اســت، فقیرهــا فقیرتــر، عــده ای ازغنی هــا غنی تــر و 
طبقــه ی متوســط روز بــه روز کوچک تــر و کوچک تر 
ــه  ــت؛ جامع ــوان گف ــه می ت ــی ک ــود. بگونه ا ی می ش
ــی  ــک قطــب اقلیت ــردد، ی ــی می گ ــا دو قطب تقریب
غنــی که مونســین و مقربیــن نظام انــد و قطب دیگر 
اکثریتــی فقیــر کــه بدنــه ی اصلی جامعه را تشــکیل 
می دهنــد، ســیر فقــر نیــز روز بــه روز به ســمت فقر 
مطلــق گســترش می یابــد. ایــن وضعیــت کــه باعث 
و بانــی آن نظــام و سیاســت های کالن نظــام اســت 
گام بــه گام جامعــه را بــه ســمت بحران و فروپاشــی 
ســوق می دهــد. بگونــه ای کــه تصــورش دردنــاک و 
حقیقتــا کشــنده اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه 
مســتندی کــه شــمقدری - یکی از نیروهــای والیی- 
تهیــه کــرده و گوشــه هایی از آن در دنیــای مجــازی 
پخــش شــده اســت اشــاره کــرد، داســتان بــه ایــن 
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صــورت اســت کــه دو نفــر بــا بنگاهــداری مصاحبه 
ــین  ــروش ماش ــد و ف ــر ازخری ــه غی ــد ک می کنن
ــه  کارهــای دیگــری هــم انجــام می دهــد. از جمل
ــور  ــد بط ــدار می گوی ــی، بنگاه ــالت تن فروش معام
مســتمر زنانــی همســردار بــا رضایــت همسرانشــان 
می آینــد بــرای تن فروشــی و ادامــه ی داســتان 
ــریک  ــت ش ــا  رضای ــم ب ــی آن ه ــی تن فروش ! یعن
زندگــی، حــاال تصــور کنیــد معنــای ایــن زندگــی 
ــفبار  ــی اس ــت از واقعیت ــج آن را. نمونه ای س و نتای
کــه جامعــه هنجارهــا و ارزش های نگهدارنــده اش را 
پایمــال کــرده و از هــم می پاشــد. تهیــه ی فیلــم و 
دیالوگ هایــی کــه صــورت می گیــرد واقعیتی ســت 

قابــل تأمــل و بیانگرعمــق فاجعــه.
 هــر چنــد مشــکالت و مصائــب اجتماعــی و 
ــم  ــرای فه ــرم ب ــه نظ ــا ب ــیارند، ام ــادی بس اقتص
حقیقــت نظــام حاکــم بــر ایــران ذکــر ایــن نمونــه 
مســتند کافی ســت. جامعه بــه دلخــواه و داوطلبانه 
معیارهــای نگهدارنــده اش را پایمــال نمی کنــد، 
ــه  ــش وابســته ب ــت و موجودیت ــه ماهی ــد ک میدان
ــا  ــا آن ه ــودش را ب ــه تاروپ ــت ک ــی س ارزش های
ســاخته اســت. پــس چــه شــده اســت کــه جامعــه 
ــد؟ مســئول و  ــودش میزن ــه ریشــه ی خ ــه ب تیش
مســبب ایــن فالکــت و فاجعــه کیســت و چگونــه 
بایــد بــا آن برخــورد کــرد؟ بی گمــان ایــن مســتند 
مشتی ســت نمونــه ی خــروار کــه  از مدیریــت 
ظالمانــه ی حاکمــان و فســاد سیســتماتیک کالن 
ناشــی می گــردد و نیازمنــد مواخــذه، موضع گیــری 

و واکنــش جمعی ســت.       
اعتراضات مردمی:

ــوان  ــع و فشــارهای روزافــزون می ت  علی رغــم موان
گفــت ســیر اعتراضــات و نحــوه ی طلــب مطالبــات 
ــورد  ــن  م ــه در ای ــت ک ــت اس ــرونده و مثب پیش
می تــوان بــه مــوارد مثبــت اشــاره کــرد؛ - اســتمرار 
و پیوســتگی اعتراضــات - گســتردگی و سراســری 
بــودن اعتراضــات - مشــارکت اقشــار مختلــف 
ــان بعنــوان  ــان و جوان جامعــه – حضــور فعــال زن
دو نیــروی فعــال و تاثیرگــذار در اعتراضــات – بــا 
ــخص تر  ــات مش ــه ی مطالب ــان چارچوب ــذر زم گ
ــر  ــازمان یافته ت ــات س ــوه ی اعتراض ــکل و نح و ش
ــد - میــزان ریســک پذیری مــردم بیشــتر  می گردن
شــده و در رســیدن بــه اهــداف مصمم ترمی گردنــد 
– ســیر پیشــرونده و فزاینده ی اعتراضات جســارت 
ــد  ــه می توان ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــهامت جمع و ش
ــن  ــر از ای ــواردی دیگ ــد – و م ــده باش تعیین کنن

دســت.
در پایــان می تــوان گفــت؛ آینــده از آن 
ــی  ــروی ذات ــا اراده ونی ــه ب ــت ک مردمانی س

ــد زد. ــم خواهن ــش را رق ــت خوی سرنوش
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ســال 202١ ســالی دشــوار و مملــو از جنــگ، اشــغالگری 
و خشــونت بــود. بی گمــان تبعــات جنــگ تراژیک تــر 
از خــود پدیــده ی جنــگ اســت و همــراه بــا کوچ هــای 
تخریبــات  و  دموگرافــی  تغییــر  فقــر،  اجبــاری، 
زیســت محیطی اســت و می تــوان گفــت بیــش از همــه 
زنــان و کــودکان قربانــی ایــن پیامدهای ناگوار هســتند. 
البتــه پیامدهــای جنــگ و اســتعمار بســیار گســترده تر 
هســتند و از ابعــاد روان شناســی و جامعه شناســی نیــز 
بــر روی جوامــع تاثیــر گذاشــته و بــا خود ســرخوردگی 
و ناامیــدی و در نهایــت بیماری هــای روحــی و جســمی 
ــای کهــن  ــن جغرافی ــه ای ــه همــراه دارد. خاورمیان را ب
سال هاســت درگیــر جنگــی عمیــق و چندالیــه اســت 
ــک  ــتراتژیک و ژئوپولیتی ــر ژئواس ــل کاراکت ــه دلی و ب
ایــن جغرافیــا همــواره مکانــی بــرای تنــازع اقتدارطلبی 
و مستعمره ســازی بــوده اســت. در کنــار همــه ی ایــن 

ــاهد  ــواره ش ــغالگرانه هم ــت های اش ــا و سیاس جنگ ه
ــان در ایــن  ــه ویــژه زن مقاومــت و مبــارزات مردمــی ب
منطقــه بوده ایــم. سیســتم دولت-ملــت که نمــود نظام 
مردســاالر اســت در برابــر مبــارزات و مقاومــت مردمــی 
بــا ذهنیــت برابــری و آزادی خــواه و بــا پیشــاهنگی زنان 
در مراحــل بحرانــی و نهایــی خــود قــرار دارد؛ بنابرایــن 
ســال های پیــش روی مــا، ســال های جنبش هــای 
انقالبــی و سوسیالیســتی اســت. در میــان بحبوحــه ی 
جنــگ و درگیــری کــدام نیــرو دارای تــوان ســازماندهی 
اســت، پیــروز میــدان خواهد شــد و همانطور کــه تاریخ 
خلق هــا گــواه اســت و اثبــات نمــوده نیروهای فرادســت 
ــه  ــا )ک ــارزات خلق ه ــت و مب ــر مقاوم ــواره در براب هم
ــود(  ــرده  می ش ــام ب ــا ن ــتان از آن ه ــوان فرودس ــا عن ب

ــد. ــت خورده ان شکس
خودشناســی و اراده منــدی نیرومندتریــن ســالح بــرای 

زنانازحفظارادهیخودرویگرداننیستند
پیامن ویان
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ــک  ــت. ی ــان آزادی اس ــه خواه ــت ک ــی اس ــر ملت ه
ــای  ــد پایه ه ــه می توان ــازمان یافت ــی س ــروی مردم نی
ــگ  ــاند. فرهن ــان فروپاش ــن زم ــدار را در کوتاهتری اقت
قــوی مقاومــت مردمــی در منطقــه باعــث شــده روزانــه 
مــورد حمــالت ددمنشــانه-ی نیروهــای فرادســت قــرار 
گیرنــد. در کنــار ایــن سیاســت ها از طریق جنــگ ویژه 
هــم کنش منــدی مــردم را تضعیــف و شــرایط وخیــم 
موجــود را بــرای مــردم عــادی جلــوه می دهنــد و آنــان 
ــد  ــد. بی تردی ــادت می دهن ــی ع ــت کنون ــه وضعی را ب
چنیــن وضعیتــی نشــانه ی مــرگ یــک جامعــه اســت 
و جامعــه ای کــه واکنش هــای اخالقــی و سیاســی 
ــلیمیت  ــودی و تس ــوی ناب ــه س ــود ب ــف ش آن ضعی
ــی  ــتبد زمان ــای مس ــد. رژیم ه ــد ش ــوق داده خواه س
ــود دســت  ــداف خ ــه اه ــن سیاســت های ب ــه در ای ک
ــه  ــد ک ــی روی می آورن ــام فیزیک ــه قتل ع ــد ب نمی یابن
ــیمای  ــاهد س ــه ش ــش از هم ــر بی ــال های اخی در س
ــتبدادی در  ــای اس ــر قدرت ه ــنده و غارتگ ــه  کش کری
باالتریــن ســطح بودیــم. رژیــم اســتبدادی ایــران یکــی 
ــی و  ــت های نسل کش ــه سیاس ــت ک ــن رژیم هاس از ای
اشــغالگری آن را در چنــد ســال اخیــر بیشــتر شــدت 
بخشــیده و در صــدر آن علیــه زنــان و خلق هــای ایــران 
بــه اجــرا گذاشــته شــد. در ســال 202١ شــاهد افزایــش 
سیاســت های میلیتاریســم، شــکنجه، اعــدام و هــر نــوع 
خشــونت و ســرکوب مردمــی بودیــم که تالشــی جهت 
نسل کشــی هویتــی، فرهنگــی، آیینــی و زنــان از لحاظ 
سیاســی و اجتماعــی می باشــد. لــذا واقعیــت مبرهــن، 
ــردم  ــرا م ــن سیاست هاســت؛ زی ــم در ای شکســت رژی
ــی  ــازماندهی و دانش ــروی س ــوان و نی ــران دارای ت ای
هســتند کــه در برابــر ســرکوب و پایمــال کــردن حقوق 

خــود ایســتادگی نماینــد و حکومــت ایدئولوژیــک ایران 
را زیــر ســوال برنــد. حکومــت ایــران در برابــر مقاومــت، 
ــوه ی  ــان همــواره از ق ــام و واکنش هــای مــردم و زن قی
قهریــه اســتفاده کــرده و بــا افزایــش مبــارزه و اصــرار در 
مقاومــت، رویکردهــای دســپوتیک را نیــز بــه تبــع آن 
ــه ی پاســخی  ــه مثاب ــژار ب ــد. کارزار ک ــش می ده افزای
در برابــر سیاســت های فشــرده ی ســرکوب و خشــونت 
در ایــران در ســال 202١ آغــاز شــد. ایــن کارزار جهــت 
تثبیت و آشــکار نمودن مســائل موجــود و ارائه آلترناتیو 
و راه هــای چاره یابــی و چگونگــی مبــارزات بــرای نیــل 

بــه اهــداف فعالیــت خــود را ادامــه داد. 
کارزار کــژار اســتراتژیک و مســتمر خواهــد بــود و بــه 
همیــن دلیــل بــا نــام »علیــه اعــدام و نسل کشــی زنان، 
زمــان دفــاع از حیــات آزاد اســت« اعــالم شــد. یکــی از 
اهــداف ایــن کارزار تمرکــز بــر روی اعمــال ضدبشــری 
رژیــم همچــون اعــدام اســت کــه ایدئولــوژی خــود را بر 
آن بنــا نهــاده اســت. رژیــم اســتبدادی ایــران در طــول 
بیــش از ٤2 ســال از عمــر خــود همــواره ســعی نمــوده 
ــه  ــان را ب ــژه زن ــه وی ــردم و ب ــدام م ــا شــکنجه و اع ب
ســکوت وادارد. کوردهــا از ابتــدای روی کار آمــدن ایــن 
رژیــم هیچــگاه بــه آن آری نگفته انــد و هزینــه ی آن را 
ــان همــواره و در  هــم پرداخــت کــرده و می کننــد. زن
ســخت ترین شــرایط در برابــر ایــن حکومــت مردســاالر 
ایســتادند، در زندان هــا مــورد تجــاوز قــرار گرفتنــد، بــه 
ــواع  ــا ان ــیدند و ب ــل رس ــه قت ــیانه ب ــیوه های وحش ش
جنگ هــای روانــی رژیــم مواجــه گشــتند و تاکنــون نیز 
ایــن برخوردهــای ناانســانی علیــه هویت زنــان همچنان 
وجــود دارد. حکومــت ایــران در ســطح جهــان در صــدر 
ــانی و  ــال غیرانس ــی اعم ــان و تمام ــدام زن ــدول اع ج
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ضــد اخالقــی اســت و پایه هــای آن بــر روی خــون و 
ســرکوب انســان ها بنــا شــده اســت.

در نظــام ایــران بیــش از همــه زنان با یک نسل کشــی 
سیاســی و فیزیکــی روبــه رو هســتند و فرهنــگ تجاوز 
ــر روز تشــدید  ــان ه ــت زن ــکار و موجودی ــر روی اف ب
می گردنــد و ذهنیتــی اشــغالگر بــر روی هســتی زنــان 
ــه  ــران دو گزین ــت ای ــرد حکوم مســلط اســت. رویک
پیــش روی زنــان قــرار داده؛ یــا تســلیمیت و بردگــی 
و ســکوت در برابــر هــر گونــه ســرکوب و تبعیــض و یا 
قتــل، شــکنجه، خشــونت و تجــاوز سرنوشــت محکوم 
آنــان خواهــد بــود. در مقابل همــه ی تهاجمــات رژیم، 
ــان  ــات آزاد، زم ــاع از حی ــتای دف ــا در راس کارزار م
همبســتگی و مبــارزه اســت، آغــاز بــه فعالیــت نمــود. 
ــه  ــت ک ــتان سال هاس ــرق کوردس ــران و ش ــان ای زن
مبــارزه می کننــد و بهایی ســنگین پرداخــت می کنند 
ــد و  ــینی نمی کنن ــکوت و عقب نش ــگاه س ــذا هیچ ل
هــم اکنــون زمــان آن اســت کــه نیــروی خــود را یکی 
ــم  ــاوز رژی ــت متج ــر ذهنی ــوده و همصــدا در براب نم

بگوینــد دیگــر بــس اســت. 
زمــان مبــارزه در همــه ی عرصه هــا به خصــوص 
زنــدان ، خیابــان و خانه هــا اســت تــا رژیــم ارتجاعــی 
ــن  ــت. ای ــخ انداخ ــه دان تاری ــه زبال ــتبدادی را ب و اس
کارزار مبتنــی بــر نیرومنــد کــردن ســازماندهی زنــان، 
آمــوزش و ارتقــای دانــش آنــان و توســعه ی سیســتم 
دفاعــی زنــان اســت. یکــی دیگــر از ابعــاد مهــم آن، 
گــرد آمــدن زنــان تحت یــک چتــر و گفتگو دربــاره ی 
ارائــه آلترناتیــو و اجرایــی کــردن اســت. در ایــن کارزار 
فعالیت هــای مهمــی در ارتبــاط بــا زندانیــان سیاســی 
زن بــه ویــژه زینــب جاللیــان انجــام شــد. مقاومــت 

ــت های  ــا سیاس ــی در زندان ه ــان سیاس ــع زن و موض
رژیــم را بــا دشــواری روبــه رو ســاخته و دســتگاه والیت 
مطلقــه ی فقیــه را بــه لــرزه درآورده، بــه همیــن دلیل 
ــان  ــا اعمــال شــکنجه و ســرکوب در زندان هــا از زن ب
انتقام گیــری می کنــد. جهــت ایــن فعالیت هــا کارزار 
مــا بــا برقــراری ارتبــاط با بســیاری از نهادهــای حقوق 
ــی و سیاســت مداران در ســطح  بشــری، فعالیــن مدن
جهــان، خاورمیانــه و کوردســتان توجهــات را به ســوی 
وضعیــت زندانیــان سیاســی جلب کــرده اســت. عالوه 
بــر ایــن از طریــق کمپیــن جمــع آوری امضــا، برگزاری 
ســمینار و همایــش و پرونده های ویژه ی سیاســت های 
نسل کشــی رژیــم را رمزگشــایی نمــوده اســت. نکته ی 
مهــم در ایــن فعالیت هــا ایــن اســت کــه جامعــه و  به 
خصــوص زنــان از اراده ی خــود صیانت به عمــل آورده، 
جامعــه ی مــا بایســتی زندانیــان سیاســی را نماینده ی 
اراده ی خــود بداننــد و زنــان بیــش از همــه الزم اســت 
بــرای دســتیابی بــه حقــوق سیاســی خــود مبــارزه ای 
رادیــکال انجــام دهنــد. دســتیابی بــه حقوق سیاســی 
در واقــع قطعــی نمــودن دســتیابی بــه ســایر حقــوق 
ــر بســیاری  ــژار تاثی ــت کارزار ک ــوان گف اســت. می ت
ایجــاد نمــود و در ســطح کوردســتان و خاورمیانــه و 
جهــان شــخصیت های بســیاری از ایــن کارزار حمایت 
کردنــد. در دومیــن کنفرانس زنــان خاورمیانه وضعیت 
زندانیــان سیاســی و قوانیــن ضــدزن یکــی از مباحــث 

اصلــی زنــان کشــورهای عربــی بــود.  
ــت.   ــه اس ــودی جامع ــت ناب ــان در حقیق ــودی زن ناب
جامعــه ای کــه درآن زنــان در موقعیــت بردگــی قــرار 
دارنــد نیــز بــرده بــوده و از موجودیــت و فرهنــگ خود 
بیگانــه شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل سیاســت های 

43



ALTIRNATIV
  OFFICIAL MAGAZINE OF

 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  
PJAK

دولــت بیــش از همــه زنان را مــورد هدف قــرار می دهد. 
در نهایــت ذهنیــت اســتعماری بــر روی محیط زیســت 
نیــز خــود را نشــان داده و محیــط  زیســت کوردســتان 
از ســوی رژیــم اشــغالگر ایــران مــورد امحــا و تخریــب 
واقــع شــده و زیســت بوم آن بــا خطــر نابــودی اساســی 
روبــه رو اســت. شــرق کوردســتان، اهــواز، بلوچســتان و 
بســیاری دیگــر از مناطــق میلیتاریــزه شــده؛ حکومــت 
مردســاالر ایــران بــه همــه ی حوزه هــای زندگــی نفــوذ 
ــژه  ــه وی ــردم و ب ــرای م ــر روز ب ــه را ه ــرده و عرص ک
زنــان محدودتــر و تنگ تــر می کنــد. بنابرایــن نیــاز بــه 
مبــارزات مشــترکی توســط همــه ی اقشــار و تنوعــات 
ــر ایــن سیاســت ها وجــود  فرهنگــی و اتنیکــی در براب
دارد و یکــی از اهــداف کارزار کــژار نیــز برقــرار ســاختن 
ــوان گفــت  ــی اســت. می ت ــن مبارزات زمینه هــای چنی
ــا آغــاز ایــن کارزار زمینه هــای آمــوزش و هوشــیاری  ب
و همگرایــی زنــان و امیــد بــه پیــروزی در میــان زنــان 

شــرق کوردســتان ارتقــا یافــت.
ــی،  ــنین کودک ــن ازدواج در س ــن، کمپی ــر ای ــالوه ب ع
نابــودی زنــان اســت بــه مــوازات ایــن کارزار همچنــان 
بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. در ایــن ازدواج هــا رویاهای 
کودکانــه نابــود می شــوند، افــکار و بــدن آنان اســتثمار و 
مــورد تجــاوز قــرار می گیــرد و هماننــد برده ای جنســی 
بــا مــردان زندگــی را آغــاز می کننــد کــه تهــی از هدف 
و معنــا خواهنــد زیســت. در کودکی ضربه ی ســنگینی 
بــه اراده و بــدن آنــان وارد می شــود و توانائــی و 
قابلیت هــای ذهنیتی شــان لطمــات زیــادی می خورنــد. 
یــک کــودک چــه درک و فهمــی از تشــکیل خانــواده 
ــا  و نقــش اجتماعــی خــود درون ســاختار آن دارد؟ آی
نابــودی فراتــر از ایــن اســت؟ رژیــم ایــران در ســال های 

اخیــر آشــکارا ازدواج هــای در ســنین کودکــی را تبلیــغ 
می کنــد هــر چنــد قوانیــن آن نیــز بــه ایــن ازدواج هــا 
ــل  ــه دلی ــا ب ــه خانواده ه ــی ک ــد. قوانین کمــک می کن
فقــر و فرهنگ مردســاالری دختــران کودک خــود را در 
ازای مبالــغ بســیار ناچیــز بــه ازدواج وامی دارنــد. حتــی 
مســئولین آمــوزش و پــرورش بــا وقاحــت تمــام ادعــا 
می کننــد کــه دختــران کودک مــی تواننــد ازدواج کنند 
و در عیــن حــال بــه تحصیــل نیــز ادامه دهنــد. قوانین 
قــرون  وســطایی ایــران بــه صــورت کامــل در راســتای 
ــن  ــه ای ــی ک ــان اســت. زمان ــه بردگــی کشــاندن زن ب
قوانیــن بــار دیگــر موضــوع بحث قــرار می گیرند، ســران 
حکومــت می گوینــد نبایســت موضــوع را سیاســی کرد. 
بنابرایــن ایــن رویکردهــا سیاســت عامدانــه ای اســت که 
علیــه زنــان اتخــاذ می شــود. تمامــی این تصمیمــات در 
راســتای رانــدن زنــان بــه ســوی خانه هــا و بــه حاشــیه 
رانــدن از متــن جامعــه اســت. کارزار مــا بــرای مقابله ی 
زنــان و مــادران در برابــر ایــن سیاســت ها  فعالیت هــای 
آموزشــی انجــام داده و بــا مطالعات ایدئولوژیکــی بر روی 
شــبکه های اجتماعــی ســیمای رژیــم را بهتــر آشــکار 
ــی  ــی و تحلیل ــای تحقیقات ــا جزوه ه ــت. ب ــرده اس ک
ــان را  ــن زن ــام دی ــم را کــه تحــت ن سیاســت های رژی
ــا  ــن فعالیت ه ــازد. ای ــکار می س ــد، آش ــی می کن قربان
ــان و حتــی مــردان بســیاری قــرار  مــورد اســتقبال زن

گرفت. 
ــت  ــن ذهنی ــی ای ــود قربان ــه خ ــیاری ک ــان بس  زن
شــده اند، خوشــحالی و امیــدواری خــود را از ایــن 
کارزار ابــراز کرده انــد و از طریــق تصویــری و نوشــتاری 
ــدران و  ــد و از پ ــان آورده ان ــه زب سرگذشــت خــود را ب
مــادران خواســته اند کــه رویاهــای کــودکان خــود 
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ــی  ــه تاریک ــه را ب ــده ی جامع ــد و آین ــود نکنن را ناب
ــن  ــد و سیاســت مدار و فعالی ــان هنرمن نکشــانند. زن
ــژار  ــدن کارزار ک ــدل ش ــتای مب ــز در راس ــی نی مدن
ــی  ــت چاره یاب ــاز جه ــکار همبستگی س ــک راه ــه ی ب
مســائل زنــان، حمایــت پررنگی بــه عمــل آورده و امید 
خــود از رشــد و ارتقــای مبــارزات را نشــان دادنــد. هــر 
قــدر ایــن مســائل وارد جامعــه شــود بــه همــان انــدازه 
فشــارهای رژیــم افزایــش می یابــد و هــر روز قوانیــن 
جدیــدی بــه قوانیــن تبعیض آمیــز گذشــته می افزاید. 
مجلــس نظــام که نماینــده ی ولــی  مطلقه ی فقیــه در 
وضــع ایــن قوانیــن اســت در تالش اســت اینگونــه القا 
کنــد کــه مبــارزات زنــان تاثیــری نــدارد امــا واقعیــت 
باژگــون اســت؛ مبــارزات و مقاومــت زنــان رژیــم را بــه 
هــراس افکنــده تــا علیــه زنــان تبلیغــات منفی بــه راه 
انداختــه و تمامــی عرصه هــای اجتماعــی را بــر آنــان 

ناامــن نماینــد. 
ــرای  ــت و ب ــه اس ــا، جامع ــی کارزار م ــب اصل مخاط
آمــوزش، ســازماندهی زنــان و ایجــاد سیســتم دفاعــی 
آنــان فعالیــت می کنــد. ایــن فعالیت هــا در ســال 2022 
بــه شــیوه ای فعــال تــداوم خواهنــد یافــت و در برابــر 
همــه ی موانــع و سیاســت هایی کــه در باال بدان اشــاره 
کردیــم، بــاز هــم مبــارزات مــا ادامــه خواهــد داشــت. 
جهــت ارتقــای دانــش زنــان دربــاره ی چگونگــی دفــاع 
ــد؛  ــد ش ــام خواه ــی انج ــه، پروژه های ــود و جامع از خ
بنابرایــن گســترش ارتــش زنــان بــرای صیانــت از زنان، 
جامعــه و طبیعــت فراینــد مهمی اســت. عــالوه براین 
جهــت محافظــت طبیعــت هــم، کارزارهــای دیگــری 
آغــاز خواهــد شــد و کمپین هــای موجــود در راســتای 
آزادی زندانیــان سیاســی در ســطح ملــی و بین المللــی 

فعالتــر خواهنــد شــد.
حکومــت اشــغالگر ایــران بــه دلیــل بحران هــای 
اقتصــادی و سیاســی در موقعیــت شــکننده و ضعیفی 
قــرار دارد و در مقابــل هرگونــه اعتــراض و حق خواهــی 
ــن  ــی آورد؛ در چنی ــرکوب روی م ــونت و س ــه خش ب
ــال 2022 خشــونت  ــال در س ــی محتم ــرایط وخیم ش
ــع آن  ــه تب ــردد و ب ــدید می گ ــم تش ــرکوب رژی و س
ــان نیــز  ــژه زن ــه وی ــارزات و مقاومــت مردمــی و ب مب
رادیکال تــر و نیرومندتــر خواهــد شــد. ایــن حکومــت 
مســتبد توســط زنــان بــه زیــر کشــیده خواهــد شــد و 
آلترناتیــو یــک جامعــه ی آزاد توســط اراده ی زنــان بــا 
بنیــادی مســتحکم بنــا خواهــد شــد. کــژار، در این 
مبــارزات پیشــگام بــوده، زیــرا یــک ســازمان 
ــردم و  ــرو و اراده ی م ــا نی ــوده و ب ــی ب مردم
زنــان نیرومندتــر خواهــد شــد. کــژار بــا میراث 
اندوخته هــا، مبــارزات و مقاومــت زنان تاســیس 
ــان  ــه ی زن ــر هم ــژار در براب ــت. ک ــده اس ش
ــا پیشــاهنگی  ــد؛ ب احســاس مســئولیت می کن
ــه  ــان علی ــه ی زن ــارزات هم ــورد، مب ــان ک زن
ذهنیــت جنســیت گرا، دین گــرا و ملی گــرا 
توســعه خواهــد یافــت. کــژار نخســتین نیروی 
ــان اســت کــه از بعــد سیاســی، اجتماعــی  زن
و دفاعــی خــود را ســازماندهی نمــوده و دارای 
ــد و  ــژار امی ــروی ســخن و عمــل اســت. ک نی
مبــارزه ی زنــان بــرای رهایــی می باشــد. 
ــود  ــای خ ــارزات و فعالیت ه ــطح مب ــژار س ک
ــا  ــود ت ــد نم ــر خواه ــترده تر و نیرومندت را گس

ــد. ــرآورده کن ــان را ب انتظــارات زن
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ســال ۲۰۲۱ بــرای جنبــش  آزادی خواهــی خلــق  کــورد، 
به ویــژه در شــرق کوردســتان، ســالی مملــو از فعالیــت و 
مبــارزات سیاســی و نظامــی بــود. خاورمیانــه بــه میدان 
ــون  ــی و کان ــزرگ جهان ــای ب ــی قدرت ه ــگ نیابت جن
ــا  ــان ب ــدل شــده اســت. همزم ــر و تحــوالت مب تغیی
تــالش و تکاپــوی ایــن قدرت هــای بــزرگ بــرای کنترل 
و حاکمیــت بــر ایــن منطقــه ی حســاس و اســتراتژیک، 
ــان  ــز همچن ــران نی ــه و ای ــغالگر ترکی ــای اش رژیم ه
ــای  ــورد و جنبش ه ــق ک ــا خل ــود ب ــمنی خ ــه دش ب
ــر  ــیله ب ــن  وس ــد و بدی ــه می دهن ــی ادام آزادی خواه
دامنــه و عمــق مســائل و بحران هــای منطقــه و به ويــژه 
کوردســتان می افزاینــد. در ســالی کــه گذشــت رژیــم 
اشــغالگر ترکیــه حمالت شــدید و همه جانبــه ای را علیه 
نیروهای گریال درشــمال کوردســتان و مناطق حفاظتی 

میدیــا ازجملــه؛ در کوهســتان های زاگرس، متینــا و زاپ 
آغــاز نمــود کــه درنتیجــه ی آن ارتــش ایــن رژیــم دچار 
هزیمــت ســختی شــده اســت. رژیــم اشــغالگر ترکیــه 
همزمــان بــا تشــدید حمــالت خویــش بــه گریالهــای 
آزادی کوردســتان در شــمال و جنــوب کوردســتان، 
همچنــان بــه اشــغالگری و تهدیــد غرب کوردســتان نیز 
ادامــه می دهــد.  در ســال گذشــته ایــن رژیم فاشیســت 
بــا همــکاری رژیــم اشــغالگر ایــران، حتــی به کوهســتان 
آســوس و منطقــه ی پنجویــن حملــه ی هوایــی ســختی 
نمــود، کــه هیــچ ضــرر و زیانــی بــه گریالهــای پــژاک 
ــتان )ی.ر.ک( وارد  ــع شــرق کوردس ــای مداف و یگان ه
نیامــد. البتــه  بایســتی یــادآور شــویم کــه هــدف  اصلــی 
ایــن حمله، تشــدید جنــگ  ویــژه و روانــی علیه جنبش 
ــود.  در ســالی  ــژه در شــرق کوردســتان ب ــی به وي آپوی

گریالیمدرن؛سرلوحهیمبارزاتنوین
چیا مهاباد
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کــه گذشــت، رژیــم اشــغالگر ایــران نیــز کــه حمــالت 
ترکیــه را فرصتــی بــرای خویــش تلقــی می کــرد و بــا 
جســارت گرفتــن از آن، بــه منظور پیشــگیری از فعالیت 
و مبــارزه ی گریالهــای ی.ر.ک، بــا کمین هــای متعــدد، 
اســتفاده از ســالح های ســنگین و تکنیک هــای هوایــی 
بــر میــزان حمــالت خــود بــه نیروهــای مــا در تمامــی 

مناطــق شــرق کوردســتان افــزود.
 رژیــم ایــران کــه از فعالیت هــای نظامــی و ســازماندهی 
ــراس  ــه ه ــتان ب ــرق کوردس ــای ی.ر.ک در ش گریال ه
ــه  ــل ب ــی، متوس ــاس و درماندگ ــت ی ــاده، در نهای افت
تمامــی راهکارهــای غیراخالقــی و غیرانســانی می شــود. 
به عنــوان نمونــه می تــوان بــه اقــدام شــنیع ایــن رژیــم 
در کوهســتان شــاهو علیــه نیروهــای گریال  اشــاره کرد. 
نیروهــای نظامــی و اطالعاتــی رژیم با همکاری مــزدوران 
منحــوس محلــی، بــا ریختــن زهــر در مــواد خوراکــی 
رفقایمــان، ســه  تــن از آنهــا را بــه شــهادت رســاندند. 
ایــن دژخیمــان رژیــم کــه تمامــی قوانین جنــگ، مرزها 
و معیارهــای اخالقــی و انســانی را زیــر پــا نهــاده ، طــی 
یــک حملــه ی نمایشــی جناز ه هــای ایــن شــهدا را بــه  
گلولــه می بندنــد و چنیــن وانمــود می کننــد کــه آنهــا 
ــه شــهادت رســیده اند.  ــان درگیــری نظامــی ب در جری
طــی چنــد ســاله گذشــته مــا شــاهد چنیــن اقداماتــی 
در مناطــق مختلفــی از شــرق کوردســتان بــه  ویــژه در 
ــان  ــتی خلق م ــم. بایس ــز بوده ای ــو نی ــه ی دااله منطق
بــه  ويــژه در مناطــق شــاهو، داالهــو و جوانــرود کامــال 
هشــیار و آگاه باشــند. نبایــد اجــازه بدهنــد کــه تعدادی 
ــادی  ــز م ــع ناچی ــه خاطــر مناف ــزدور ب ــرش و م خودف
خویــش، بــا دشــمن همــکاری کرده و نقشــی مســتقیم 
در ریختــن خــون جوانــان و خلق مــان دارنــد، بــه راحتی 

در میــان آنهــا زندگــی و فعالیــت کننــد. بــدون شــک 
گریالهــای آزادی کوردســتان هیــچ گاه اقدامات خائنانه ی 
ــق و  ــام خل ــرده و انتق ــوش نک ــزدوران را فرام ــن م ای
گریال هایمــان را از آنهــا خواهیــم گرفــت. خلق مــان نیــز 
بایســتی اجــازه ندهنــد چنیــن اشــخاص پســت فطرتی 
بــه کرامــت و حیثیت آنها لطمــه  وارد کننــد. عکس آن 
الزم اســت کــه خلــق مــان بــرای خنثا ســازی سیاســت 
هــای پلیــد نظــام و افشــای هر چــه بیشــتر چهــره ی 
کریــه ایــن مــزدوران و گرفتــن انتقــام خــون شــهدا، بــا 
گریــال هــای آزادی کوردســتان همــکاری کننــد. ایــن 
مــزدوران از تاریــخ عبــرت نگرفتــه و در حالــی کــه رژیم 
اشــغالگر ایــران در اوج ضعــف خویــش بســر می بــرد و 
در گــرداب بحران هــا فرورفتــه، بــه خاطــر منافــع ناچیــز 

شــخصی خویــش بــا آن همــکاری می کننــد.
ــن  ــات ای ــای اقدام ــای ی.ر.ک، افش ــال ه ــلما گری مس
مــزدوران محلــی و مبــارزه  بــا آنها را همچنان در دســتور 
ــودن  ــه کن نم ــان ریش ــرارداده و هدف م ــش ق کار خوی
ایــن پدیــده ی شــوم و تاریخــی در پیــش روی خلق مــان 
ــه آن  ــال متوج ــای گری ــه نیروه ــت. البت ــرار داده اس ق
هســتند کــه برخــی از ایــن افــرادی که جــذب نهادهای 
ــچ  ــون در هی ــده اند، تاکن ــم ش ــی رژی ــی و امنیت نظام
گونــه فعالیتــی برضــد خلــق و گریالهــای آزادی خــواه 
شــرکت نکــرده و صرفــا از روی ناچــاری و بــرای تامیــن 
حداقــل مایحتــاج زندگــی بــرای خانــواده و فرزندانشــان 
بــه ایــن مســیر روی آورده انــد. نیروهــای گریــال 
همیشــه خطــاب بــه ایــن گــروه هــا ابــراز داشــته انــد 
ــوش  ــه آغ ــد ب ــر نشــده و می توانن ــم دی ــوز ه ــه هن ک
خلــق و جنبــش آزادی خواهــی بازگردنــد. به هیــچ وجــه 
نبایســتی در حملــه بــه گریالهــای ی.ر.ک بــا دشــمن 
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همــکاری کــرده و پیشــاهنگی کننــد. قدرمســلم ایــن 
مســیری کــه مــزدوران نظــام درپیــش گرفته انــد غیــر 
از پشــیمانی و منفــور شــدن بیشــتر، هیــچ منفعتــی 
ندارنــد. گریال هــای راه آزادی به منظــور پایــان دادن بــه 
اشــغالگری و جنایت هــای ایــن رژیم دســت  به اســلحه 
بــرده و بــا تحمــل ســخت ترین شــرایط بــه مقاومــت 
ــن  ــدون شــک ای ــد. ب ــه داده و می دهن ــارزه ادام و مب
نظــام پلیــد و بــد نهــاد بــرای چنیــن کســانی نیز هیچ 
ارزشــی قائــل نیســت و کمــر همت بــه نابــودی تمامی 
خلــق کــورد و دســتاوردهایش بســته اســت. برخــورد 
ــزدوران تاکتیکــی و در راســتای رســیدن  ــا م ــم ب رژی
بــه ایــن هــدف اســت. ایــن واقعیتــی اســت کــه بایــد 
ــز  ــادی و ناچی ــع م آن را درک کــرده و به خاطــر مناف
شــخصی، کرامــت و شــرافت  خویــش را به  بــاد ندهند.
 در ایــن مقطــع حســاس کــه جنبــش  آزادی خواهــی 
خلقمــان بــا پیشــاهنگی رهبــر آپــو بــه دســتاوردهای 
ــی  ــت تاریخ ــد فرص ــت، نبای ــیده اس ــکوهی رس باش
پیــش آمــده را از دســت داد. لــذا الزم اســت تمامــی 
ــه  ــه ب ــوان ک ــان و ج ــژه زن ــه  وي ــان ب ــار خلق م اقش
ــران  ــع ای ــت و مرتج ــم فاشیس ــت های رژی دام سیاس
نیافتــاده ، بــا پیوســتن بــه صفــوف گریــال، مبــارزات 
آزدی خواهانــه شــان را تســریع و تقویــت کننــد. بــدون 
شــک ی.ر.ک بــا پیــروی از افــکار و اندیشــه های رهبر 
آپــو کــه امــروزه توجــه تمامــی آزادی خواهــان جهــان 
ــه موفقیــت و رهایــی  ــه خویــش جلــب کــرده، ب را ب
خواهــد رســید. رهبــر آپــو با فکــر و فلســفه ی خویش 
امــکان و تــوان گــذار از بحــران  و دســتیابی بــه حیاتــی 
ــت  ــای تح ــی  خلق ه ــورد و تمام ــق ک ــه خل آزاد را ب
ســتم بخشــید. خلــق کــورد بــا پیــروی از خط مشــی 

ــر  ــه آزادی نزدیک ت ــر روز ب ــو، ه ــر آپ ــی رهب مبارزات
ــت را  ــن حقیق ــتی ای ــورد بایس ــان ک ــود. جوان می ش
هرچــه  بیشــتر درک نموده و مســیر صیانــت از رهبری 
ــش  ــی را در پی ــش  آزادی خواه ــتاوردهای جنب و دس
ــن فرصــت تاریخــی پیــش آمــده را  ــد. اگــر ای بگیرن
صحیــح تحلیــل نکــرده و از آن اســتفاده نکنیــم، بدون 
شــک تاریــخ و آینــدگان مــا را عفــو نخواهنــد کــرد.

همچنــان کــه پیشــتر نیــز بــه آن اشــاره کردیــم، رژيم 
اشــغالگر ترکیه در ســال گذشــته هجــوم همه جانبه ای 
را علیــه  نیروهــای گریال و مناطق حفاظتــی میدیا آغاز 
کــرد. ایــن حمــالت بــا مقاومــت تاریخــی و حماســی 
گریالهــای نیــروی مدافــع خلــق و یژاســتار تاکنــون 
ــغالگر  ــش اش ــت. ارت ــده اس ــه ش ــت مواج ــا شکس ب
ــا اســتفاده از پیشــرفته ترین تکنیــک  و  ترکیــه کــه ب
تجهیــزات نظامــی مدعــی بــود در زمــان کوتاهــی قادر 
ــم شکســتن  اراده ی  ــن مناطــق و دره ــه تصــرف ای ب
ــای  ــان روزه ــد، از هم ــد ش ــال خواه ــای گری نیروه
ــذا در  ــد. ل ــل ش ــی را متحم ــات مهلک نخســت ضرب
نهایــت درماندگــی و درنده خویــی این بــار متوســل بــه 
کاربــرد ســالح های شــیمیایی و کمک گرفتــن از حزب 
دمکــرات کردســتان عــراق شــد. امــا گریال هــای آزادی 
ــت  ــروی خالقی ــن و نی ــا اراده ای پوالدی ــتان ب کوردس
خویــش بازهــم مقاومــت کــرده و حتــی شــمار زیــادی 
از نظامیــان رژیــم را به هالکــت رســاند ه اند. در ســالی 
ــتان  ــرق کوردس ــع ش ــای مداف ــت یگان ه ــه گذش ک
ی.ر.ک و نیــروی دفــاع از زنــان ه.پ.ژ، بــا الهــام 
گرفتــن از ایــن مقاومــت تاریخی و اســتفاده از تجربیات 
نیروهــای مدافــع خلــق ه.پ.گ، همزمــان بــا توســعه 
ــک،  ــای سیاســی و ایدئولوژی ــداوم ســایر آموزش ه و ت
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بــه بازبینــی و تصحیــح روش هــای آموزشــی و جنــگ 
ــی  ــور آمادگ ــه منظ ــا ب ــت. م ــه اس ــی پرداخت گریالی
بــرای مقابلــه بــا هرگونــه حملــه ی احتمالــی رژیم هــای 
ــران، در ســال  ــم ای ــژه رژي ــه  وي اشــغالگر کوردســتان ب
گذشــته بــر روی مقولــه ی آمــوزش نیروهــای گریــال و 
گــذار از روش هــای کالســیک مبــارزه تمرکــز بیشــتری 
انجــام شــد. زیــرا همچنــان کــه در ســطح جهانــی نیــز 
شــاهد هســتیم، دیگر برخــی از تاکتیک ها و شــیوه های 
جنگــی کالســیک جوابگو نیســتند و هر نیرویــی که در 
ایــن زمینــه اقــدام بــه تغییــر و نــوآوری نکنــد، محکــوم 
بــه شکســت خواهد بــود. ی.ر.ک بــه ویــژه در زمینه ی 
ــا پهبادهــای جاسوســی و نظامــی دشــمن از  مقابلــه ب
ــادی  ــد زی ــا ح ــرده و ت ــتفاده ک ــات ه.پ.گ اس تجربی
موفقیــت کســب کــرده  اســت. رژیــم اشــغالگر ایــران در 
چنــد ســال گذشــته در جنگ هــای نیابتــی و مســتقیم 
ــک  و  ــراق از تکنی ــوریه و ع ــژه در س ــه  وي ــش، ب خوی
تاکتیک هــای تــازه ای اســتفاده کرده و تجربیاتی کســب 
نمــوده اســت. ی.ر.ک نیــز ایــن تغییــر و تحــوالت را در 
میــان نیروهــای نظامــی رژیــم پیگــری کــرده و تدابیــر 
الزمــه را اتخــاذ نمــوده اســت. رژیــم ایــران همچنیــن 
جهــت مقابلــه بــا نیروهــای ی.ر.ک در شــرق و جنــوب 
کوردســتان از تجربیــات ارتــش ترکیــه نهایــت اســتفاده 
را می بــرد و حتــی در برخــی مــوارد نیــز بــا همدیگــر 
حمــالت مشــترکی را انجام می دهنــد. امــروزه همکاری 
ایــن دو رژیــم بــه  ویــژه در زمینــه ی اطالعاتــی و امنیتی 
ــش و  ــوع تن ــد از وق ــت. بع ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
تحوالتــی کــه در میــان اتحادیــه ی میهنــی کردســتان 
عــراق بــروز پیــدا کــرد، زمینــه  و امــکان بیشــتری برای 
فعالیت هــای خرابکارانــه و اطالعاتــی نیروهــای ایــران و 

ــوب کوردســتان، مخصوصــا در مناطــق  ــه در جن ترکی
ســلیمانیه  و پنجویــن فراهــم شــد. خلق مــان در جنوب 
کوردســتان از پیشینه ی مبارزاتی باشــکوهی برخوردارند 
ــران  ــده اند. رهب ــل ش ــادی را متحم ــای زی و هزینه ه
اتحادیــه ی میهنــی کوردســتان نیــز بایســتی بــا تکیه بر 
تجربیــات گذشــته ی خویــش و توجــه بــه هزینه هایــی 
ــی  ــن بخــش از کوردســتان در راه آزادی و رهای کــه ای
متحمــل شــده اســت. بــا تمــام تــوان ســعی کنــد کــه 
ــای  ــرده و زمینه ه ــظ ک اتحــاد و انســجام خــود را حف
مداخلــه و سوءاســتفاده ی رژیم هــای ایــران و ترکیــه را 

از بیــن ببــرد.
در پایــان بــاری دیگــر تاکیــد می کنیــم کــه مــا تمامــی 
ــم  ــرکات رژي ــژه تح ــه به وی ــوالت منطق ــوادث و تح ح
ایــران را پیگیــری کــرده  و در راســتای مقابلــه با تمامی 
توطئه هــا و حمــالت، در آمادگــی کامــل بــوده و تدابیــر 
الزم را اتخــاذ کرده ایــم. مــا بــا عــزم و اراده ای راســخ در 
هــر شــرایطی از خلق مــان دفــاع نمــوده و در راســتای 
تعالــی و صیانــت از دســتاوردهای جنبش آپویــی به ويژه 
در شــرق کوردســتان تــالش و کوشــش خواهیــم کــرد. 
امــا آنچــه از همــه مهمتــر بــوده و در پیشــبرد جامعه ای 
ــتار و  ــد، ایس ــده  می باش ــک تعیین کنن آزاد و دمکراتی
آمادگــی خلق در همراهــی گریالهای آزادی کوردســتان  
ــول  ــرار در متح ــاد و اص ــا اعتق ــان ب ــد. جوان می باش
ســاختن وضعیــت غیرانســانی کــه دشــمنان اشــغالگر 
بــر خلق مــان تحمیــل می نماینــد، بایســتی بــه ایفــای 
ــطح  ــای س ــود در ارتق ــی خ ــی – سیاس ــش اخالق نق
مبــارزات، جســارت و امیــد جامعــه بــه مقاومــت در این 
راه کــه هزینــه  و بدیــل آن قطعــا ســنگین خواهــد بــود، 

بــه پیشــاهنگی بپردازند.        
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ــن  ــار اولی ــتن و انتش ــه از نوش ــک ده ــتر از ی بیش
ــد از دفاعیــات پنــج جلــدی رهبــر خلــق کــورد،  جل
عبداللــه اوجــاالن تحــت عنــوان »مانیفســت تمــدن 
دموکراتیــک« می گــذرد. ایــن دفاعیــات در مرحلــه ی 
آخــر رونــد دادگاه بررســی پرونــده ی رهبر خلــق کورد 
ــوق  ــا در دادگاه حق ــده ی کورده ــع آن پرون ــه تب و ب
بشــر اروپــا بعنــوان دفاعیــه ی یــک طــرف محاکمــه به 
دادگاه مذکــور ارائــه گردیــد. طــرف دیگــر ایــن دعوی 
نیــز دولــت ترکیــه بــوده و از طریــق وکالیــش اقــدام 
می نمایــد. رهبــر خلــق کــورد وکالیــی داشــته و ایــن 
وکال عــالوه بــر دفاعیــات نوشــتاری عبداللــه اوجــاالن، 
مالحظــات حقوقــی و قانونی شــان را بــر پرونــده اضافه 
کــرده و ســعی می نماینــد تــا رونــد پرونــده را بــه نفــع 
حقانیــت خلــق کــرد هدایــت کننــد. در ایــن دهــه ای 
کــه از نوشــتن کتــاب مذکــور گذشــته، متأســفانه بــه 

ــرار  ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــاید م ــد و ش ــورت بای ص
ــوان منکــر مطــرح شــدن  ــد نمی ت ــد. هرچن نگرفته ان
برحــق آن در میــان افــکار عمومــی گشــته و بازتــاب 
عملــی آن – بویــژه در صحنــه ی سیاســی ترکیــه و در 
کنــار آن و بــه نحــوی کــه در ســطح جهانــی انعــکاس 
یافــت در انقــالب روژآوا- گردیــد، لیکن مقصــود از نقد 
و بررســی جایگاهــی اســت کــه ایــن کتب بایســتی در 

میــان مجامــع علمــی مطــرح می گشــتند. 
ماهیــت مســئله ی کــورد، تــالش و جهت دهــی و 
کار دولــت ترکیــه علیــه مســائل مربــوط بــه کــورد و 
کوردســتان و صــرف کــردن هزینــه ای قابــل توجــه در 
میان محافل سیاســی و آکادمیک در راه آن و سانســور 
برنامه ریــزی شــده بــر ضــد جنبــش آزادی خــواه خلــق 
ــر »مطــرح  ــر ام ــی همگــی ب ــورد در ســطح جهان ک
نشــدن در ســطح الزمــه« تأثیــر برجــای گذاشــتند. 

هیمن اَرَموی

کتابپنجم
تقالیرهاییازچنگالنسلکشیفرهنگی
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بــدون شــک ایــن سانســور تــداوم و بــردوام توطئــه ای 
ــر  ــا خــروج رهب ــر ١99٨ ب ــه روز 9 اکتب ــه ب اســت ک
خلــق کــورد از ســوریه آغــاز شــد و بــه ربــودن ایشــان 
در ١5 فوریــه ســال ١999 منتهــی گشــت. شــکی در 
ایــن نیســت کــه محافلــی جهانــی در پشــت پــرده ی 
ایــن امــر بــوده و سیاســت های کالن جهانــی و نظــم 
جهانــی از ایــن امــر پشــتیبانی نمــوده و در ایــن مــورد 
سرنوشــت خلــق کــورد را قربانــی مســائل سیاســی-
ــن  ــدف ای ــد. ه ــی می نماین ــی جهان ــی و مال اجتماع
نوشــتار نــه پرداختــن بــه ایــن بُعــد از مســئله، بلکــه 

بررســی خــود دفاعیــات مذکــور می باشــد. 
رهبــر خلــق کــورد، در دورانــی کــه در زنــدان امرالــی 
ــه  ــه را ب ــن دفاعی ــال چندی ــا بح ــرده، ت ــر ب ــه س ب
ــه داده کــه عمــوم مضمــون  دادگاه هــای مختلــف ارائ
ــه ی  ــورد و ارائ ــئله ی ک ــی مس ــل و بررس آن را تحلی
راه حل هایــی بــرای آن و از آنجــا بــرای مســائل مشــابه 
ــت  ــت. رهیاف ــکیل داده اس ــی تش ــه ای و جهان منطق
دموکراتیــک در حــل مســئله ی کــرد )دفاعیــه ی ارائــه 
شــده بــه دادگاه جزیــره ی امرالــی(، از دولــت کاهنــی 
ــه ی دو  ــک )دفاعی ــدن دموکراتی ــوی تم ــومر بس س
جلــدی ارائــه شــده بــه دادگاه حقــوق بشــر اتحادیــه ی 
اروپــا(، اورفــا، ســمبل قداســت و لعنت )دفاعیــه ی ارائه 
شــده بــه دادگاه شــهر اورفــا(،  کــرد آزاد هویــت نویــن 
خاورمیانــه )دفاعیــه ی ارائــه شــده بــه دادگاه مؤتلفه ی 
ــه ی  ــق )دفاعی ــک خل ــاع از ی ــان(، دف ــهر آتن-یون ش
ارائــه  شــده بــه دادگاه تجدیــد نظــر اتحادیــه ی اروپــا( 
و در آخــر مانیفســت تمــدن دموکراتیــک )دفاعیــه ی 
پنــج جلــدی ارائــه گشــته بــه دادگاه عالــی اتحادیــه ی 
ــا ضمیمــه ای صــد صفحــه ای تحــت عنــوان  ــا، ب اروپ

نقشــه راه- پیشــنهاد بــه حزب کارگــران کوردســتان و 
دولــت ترکیــه( جملگــی کلیــات تفکراتــی را تشــکیل 
ــی  ــره ی امرال ــق کــورد در جزی ــر خل ــد کــه رهب دادن
تألیــف نمــوده و اگــر بــه ترتیــب خوانــده شــوند، ســیر 
پیشــرفت و تغییــرات صــورت گرفته در نظرات ایشــان 

ــت.  ــوان از آن دریاف ــز می ت را نی
در میــان ایــن دفاعیــات، کتــاب پنــج جلــدی 
مانیفســت تمــدن دموکراتیــک کــه بــا عنــوان دیگــر، 
مســائل گــذار از مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی و مدرنیته ی 
دموکراتیــک بــه زبان هــای مختلــف ترجمــه و چــاپ 
گردیــده، حائــز اهمیتــی ویــژه اســت. از طرفــی 
ــکیل  ــی را تش ــرات رهبریت ــی تفک ــیون نهای فرماس
می دهــد کــه در آن ســعی کــرده کــه در چارچــوب 
مســائل انســانی، در کنــار تحلیــل تاریخــی و علمــی و 
جامعه شناســانه بــه بررســی مســئله ی خلــق خویــش 
بپــردازد، از طرفــی نیــز رهیافت هایــی را بــرای حل آن 
مســئله و مســائل منطقــه ارائــه دهــد و از بُعــد و طرف 
ــه جهــت  ــات الزم ــی و حی دیگــری »شــیوه ی زندگ
ــت  ــه ی رهبری ــه داده و وظیف ــش« را ارائ ــق خوی خل
اجتماعــی- سیاســی خویــش را بجــای آَورَد. نوشــتن 
ــتی  ــود دارای سرنوش ــه خ ــاب ک ــن کت ــه ی ای و ارائ
ــی  ــت، در دوران ــژه اس ــاوت و خودوی ــه و متف جداگان
ــوس سیســتمیک  ــی و منطقــه و کائ از آشــوب جهان
صــورت گرفتــه کــه هــر خلقــی و گروهــی و ســازمانی 
بدنبــال راهــکاری جهــت امــور مختلــف خویــش بــوده 
تــا در گــرداب بحــران موجــود کشــتی خویــش را بــه 
ــن  ــد از ای ــن برســاند. هــر جل ســاحل ســالمت و ام
کتــاب مفصــل هم زمینــه ی مجلــدات بعــدی را فراهم 
کــرده و هــم بــه تنهایــی دارای مضمونــی مختــص بــه 
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ــد. ــش می باش خوی
نویســنده در جلــد اول و دوم آن بــه بررســی نظــام 
ــی در تاریــخ و دوران معاصــر پرداختــه اســت،  جهان
ســعی نمــوده بــا اســتفاده از دســتاوردهای علمــی و 
جامعه شناســانه و تاریخــی و باستان شــناختی تمــدن 
ــا نوعــی تبارشناســی  کنونــی را ریشــه یابی کــرده، ب
ــرمایه داری  ــرمایه و س ــأ س ــه سرمنش ــه ب همه جانب
پرداختــه، ریشــه های مردســاالری و دولت ســاالری و 
قــدرت را توضیــح داده و بــرای توضیح مســائل کنونی 
ــازی  ــورد زمینه س ــه ی ک ــه جامع ــه و از جمل جامع
ــم و  ــه ی پارادای ــی و روزان ــای تاریخ ــرده و پایه ه ک
جهان بینــی خویــش را شــرح دهــد. همچنیــن 
بــه صورتــی جداگانــه و مســتدل و قــوی مســئله ی 
یهودیــت را اهمــال نکــرده و بــه آن پرداختــه و 
برخــورد صحیــح بــا مســئله ی مذکــور را از پنجــره ی 
ــه داده اســت.  ــوی ارائ ــر و ق ــی مؤث ــش بصورت خوی
مؤلــف، جلــد ســوم را بــه جایگزیــن و آلترناتیو علمی 
و عملــی تمــدن کنونــی اختصــاص داده اســت. نــوع 
تقســیم بندی جامعــه کــه در جلــد اول و دوم شــرح 
داده بــود را پایــه قــرار داده و فاکتورهــای قابــل اتــکا 
در جامعــه ی موجــود را بعنــوان »جامعــه ی اخالقــی 
و سیاســی« را توضیــح داده،  بــه شــرح مقاومت هــای 
جامعــه در مقابــل تمــدن بعنوان –ناجامعــه، جامعه ی 
ــدرت  ــای ق ــر مکانیزم ه ــه ای مســلط ب ــی و الی باالی
ــن  ــه اســت. همچنی ــه- پرداخت ــر جامع و تســلط ب
بــه »انحصــار« بعنــوان »مســئله« نگریســته و 
ــائل  ــی »مس ــترک تمام ــرج مش ــع و مخ آن را جم
ــه کــه  ــف کــرده و نتیجــه گرفت و مســئله  ها« تعری
ایــن »همــه ی مســئله« اســت و بجــای »مســائل«، 

بهتــر اســت کــه آن را بصــورت »مســئله« تعریــف 
ــه تمامــی مســائل  کــرده و حــل نماییــم و بدینگون
حــل شــوند. در جلــد چهــارم، اجــرای نگــرش مذکور 
یعنــی تعریــف خودویــژه ی جامعــه و تعریــف مســائل 
ــی را در  ــدات قبل ــه شــده در مجل آن و  راهــکار ارائ
خاورمیانــه مــورد بررســی قــرار داده و ســعی نمــوده 
تــا نشــان دهــد مســائل خاورمیانــه هماننــد وضعیت 
کنونــی جهانــی بــوده و خاورمیانــه تنهــا بــه ســبب 
جایــگاه تاریخــی و ژئواســتراتژیک خویش بــه »مرکز 
کائــوس و بحــران« تبدیــل شــده و نمی تــوان 
بصــورت مســتقل از جهــان و »مســئله ی جهانــی« 
یعنــی »انحصــار« آن را بررســی نمــود. نویســنده بر 
ــاور اســت کــه هژمــون و نیــروی هژمونیــک  ایــن ب
ــاز گشــته  ــا »ســارگون« آکادی آغ ــه و ب از خاورمیان
ــاب  ــه در دوران نوشــتن کت ــن هژمون« )ک و »آخری
جــرج بــوش بــوده( در همیــن خاورمیانــه ســعی بــر 
ــداوم هژمونــی دارد. همچنیــن مــدل دولت-ملــت  ت
کــه بــا بریــدن ســر »لوئــی چهاردهــم« آغاز گشــت، 
بــا بریــدن ســر »صــدام حســین« )اعــدام وی که در 
آن اعــالم شــد بــه هنــگام اعــدام ســرش بریده شــد( 
پایانــش رقــم خــورد! اینگونــه و از جوانــب مختلف به 
شــرح مســئله ی خاورمیانه پرداخته اســت. نویســنده 
در تــداوم ایــن رونــد زنجیــروار تشــریح »مســئله« و 
در جلــد پنجــم، همــان روش را در توضیح مســئله ی 
کــورد پیــروی کــرده، بازتاب هــای هژمونــی جهانــی 
ــه ی  ــش جامع ــورد، واکن ــا مســئله ی ک ــل ب در تعام
کــورد در برابــر آن و برآینــد واکنــش مذکــور را 
ــطح  ــک را در س ــت دموکراتی ــرده و رهیاف ــو ک بازگ
خودویــژه ی کوردهــا شــرح و تفســیر نمــوده اســت.
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ــاب  ــه ای از کت ــد صفح ــدودا پانص ــم ح ــد پنج جل
مانیفســت تمــدن دموکراتیــک از چنــد نظــر اهمیــت 
ــه  ــت ک ــیری اس ــری تفاس ــه نتیجه گی دارد: اول اینک
بیــش از هــزار صفحــه را در بــر گرفتــه و ســعی بــر 
ــی  ــه صورت ــدن« و ب ــائل تم ــح »مس ــف صحی تعری
ریشــه ای »مســئله و پدیــده ی کــورد« می نمایــد. دوم 
اینکــه اجــرای متــد بررســی مذکــور بــر روی نمونــه ی 
مــورد هــدف »کــورد و کوردســتان« می باشــد. 
ســوم اینکــه بــا عنــوان »دفــاع از کوردهــا؛ خلقــی در 
چنــگال نسل کشــی فرهنگــی« کل مســئله را در یــک 
عنــوان خالصــه نمــوده اســت. چهــارم اینکــه جنبــش 
آزادی خــواه مردمــی خلــق کــورد بصورتی قــوی در آن 
تحلیــل و بررســی گشــته و بنیان هــای تغییــرات آن 
ــش را  ــف و خطــرات پیــش روی ــش و وظای و ملزومات
بســیار روشــن و صریــح بیان نموده اســت. از بســیاری 
جوانــب و ابعــاد دیگــر نیــز می تــوان کتــاب مذکــور را 

بررســی و تحلیــل نمــود. 
ــک  ــف ی ــا تعری ــاب ب ــم کت ــد پنج ــنده در جل نویس
چارچــوب نظــری از مفاهیم اجتماعی-سیاســی جهانی 
ســعی کــرده تــا مفاهیــم پایــه ای جهــت ایــن جلــد 
ــم  ــری ه ــی نظ ــپس چارچوب ــوده و س ــف نم را تعری
ــزی  ــک مرک ــدرت هژمونی ــری ق ــی نظ ــت مبوات جه
ــت  ــدرت و مدیری ــم و ق ــم و کاپیتالیس و سوسیالیس
دموکراتیــک و همچنیــن حیــات مشــترک آزاد )حیات 
اجتماعــی مقبــول( باز گوید و مورد تفســیر قــرار دهد. 
ایشــان در ایــن بخــش چارچوبــی تئوریــک- فکــری را 
جهــت درک کتــاب ترســیم می نمایــد. در بخــش دوم 
ــخ کوردهــا و تعامــل کــورد و  ــه تاری نیــز مشــخصا ب
همســایگانش و کــورد و ادیــان و اعتقــادات اطرافــش 

پرداختــه و وضعیــت امروزیــن کوردهــا نیــز در بخشــی 
تحــت عنــوان »کوردهــا در عصر کاپیتالیســم« شــرح 
گشــته اســت. پــس از ایــن بخش هــا و مباحــث اســت 
کــه جنبــش آزادی خــواه خلــق کــورد مــورد تحلیــل 
واقــع گشــته، پایه هــای پارادایمــی آن یعنــی تفکــرات 
چپــی و سوسیالیســتی و بحــران آن هــا و بازتــاب آن 
ــرار داده  ــورد موشــکافی ق ــر جنبــش آزادی خــواه م ب
شــده و در آخــر راه حــل الزمــه جهــت حیــات امروزین 
ــق  ــود خل ــنهاد می ش ــه پیش ــتمی ک ــق، سیس خل
جهــت مدیریــت ذاتــی و خودمدیریتــی بایســتی اجــرا 
نمایــد تشــریح گشــته و چگونگــی بازتــاب ملمــوس 
و مشــخص ایــن نظــرات بــر نــوع حیــات پیشــنهادی 
ــن  ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
ــه در  ــه شــده ک ــه پرداخت ــن مقول ــه ای ــی ب ــه خوب ب
خاورمیانــه ای کــه تحت ســرتیترهای جداگانه شــیوه ی 
ــته ،  ــان گش ــاخت« آن بی ــاخت« و »برس »طرح-س
چــه نوعــی از »انقــالب ذهنیتــی« بــرای اجــرای ایــن 
پیشــنهادات وجــود دارنــد و کوردهــا هم بعنــوان خلق 
و هــم بعنــوان فــرد در پروســه ی مذکــور چــه وظایفی 

پیــش رو دارنــد تــا امــر مذکــور محقــق گــردد! 
اگرچــه ایــن کتــاب و چهــار جلــد قبلــی آن در 
ــد،  ــه رشــته ی تحریــر درآمده ان چارچــوب دفاعیــات ب
ــه  ــی و ب ــی تاریخ ــا ذکاوت و زیرک ــنده ب ــا نویس ام
حکــم جایــگاه خویــش بــه عنــوان رهبــری فکــری- 
ــه ریشــه های مســئله  ــا ب اجتماعــی، ســعی نمــوده ت
پرداختــه و چــون در دفاعیــات قبلــی خویــش نیــز بــه 
»تاریخــی بــودن« مســئله پرداختــه و حتــی در کتاب 
دفاعیــه ی »از دولــت کاهــن ســومری بســوی تمــدن 
دموکراتیــک« آن را »مســئله و پدیــده« نامیــده بــود، 
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ــه  ــی ب ــا تحلیل ــه و ب ــه بنیادهــای مســئله پرداخت ب
قــول خویــش »نزدیــک بــه علمــی بــودن« - و نــه 
قطعــا علمــی، و باتوجــه بــه اینکــه خــود مفهــوم علم 
نیــز دچــار تحــول اســت- ســعی کــرده تــا از افتــادن 
بــه ورطــه ی دام ماننــد  »دفــاع از یــک نفــر« و یــا 
»دفــاع صرفــا حقوقــی« احتــراز ورزد. تنهــا در پایان 
ــت  ــا فون ــی ب ــا چاپ ــه ای )ب ــاب ١500 صفح ــن کت ای
کوچــک و بســیار فشــرده( و تنهــا در دو صفحــه بــه 
اعتــراض حقوقــی خویــش بــه دو مــورد اشــاره نموده 
ــه  ــا علی ــه تنه ــه در ترکی ــی ک ــی قوانین اســت. یک
ایشــان و بــه تبــع آن خلــق کــرد تغییــر داده شــده و 
دومــی برخوردهــا و رویکردهــای اتحادیــه ی اروپــا که 
در مغایــرت بــا قوانیــن خودشــان نیــز می باشــد، ایــن 
درخواســت کوتــاه کــه از ترجمــه ی فارســی آن نقــل 
می نماییــم، نیــاز دیگــری بــه توضیــح نداشــته و خود 
بــه صراحــت و روشــنی مقصــود حقوقــی از دفاعیه ی 

ــد: قطــور مذکــور را شــرح می نمای
»به ریاست دادگاه حقوق بشر اروپا

استراسبورگ / فرانسه
ریاست و اعضای محترم دادگاه!

مــن در موضــوع پرونده هــای گوناگونــم كــه هنوز هم 
در دســتور كار شــما قــرار دارنــد و وكالیــم در مــورد 
آن هــا دفاعیاتــی انجــام داده انــد، منتظر حكــم دادگاه 
شــما هســتم. ایــن اعتــراض و دفاعیــات بیشــتر در 
ایــن مــورد اســت كــه جمهــوری تركیــه آن بخــش از 
اصالحــات قانونــی انجام شــده در چارچــوب عضویــت 
ــه نفــع مــن می باشــد را  ــا كــه ب ــه ی اروپ در اتحادی
بــا احتســاب احــكام صادرشــده در گذشــته علیــه من 
تنظیــم نمــوده و بدیــن ترتیــب ایــن كار را بــه بهــای 

مغایــرت بــا اصــول حقــوق جهانــی و قانــون اساســی 
خویــش انجــام داده اســت. در رأس مــوارد یادشــده، 
یكــی ایــن بــود كــه بــه هنــگام لغــو حكــم اعــدام، بــا 
افــزودن یــك تبصــره بــر قانــون، حكــم مذكــور را بــه 
ــت  ــن در حالی س ــد. ای ــر دادن ــی«  تغیی ــِد قطع »اب
كــه بعــد از لغــو حكــم اعــدام، بایــد مــادّه ی مربــوط 
بــه حكــم ابــِد پیشــین اجــرا می گشــت كــه در مــورد 
مــن صــدق كــرده و لــه مــن بــود. ایــن نیــز مــادّه ای 
بــود كــه در قانــون اساســی و قوانیــن، آشــكارا بیــان 
گشــته و احكامــی اجرایــی بــرای آن وضــع گردیــده 
ــورد  ــم در م ــورد و ه ــن م ــم در ای ــم ه ــود. وكالی ب
احــكام قانــون جدیــدی كــه در موضوعــات بســیاری 
علیــه شــخص مــن وضــع گردیــده و در مغایــرت بــا 
حقــوق جهانــی و ملــی می باشــند، مراتــب اعتــراض 
ــان اعــالم داشــته اند.  ــه حضــور دادگاه ت خویــش را ب
ــا  ــم. تنه ــر آن بیافزای ــه ب ــدارم ك ــی ن ــر چندان نظ
ــدان جلــب توجــه نمــوده و بگویــم كــه  خواســتم ب
ــز  ــن نی ــه و خواســته ی م ــات آن مطالب انجــام لزوم

می باشــد.
ــم  ــاره خواه ــدان اش ــه ب ــی ك ــورد مهم ــن م دومی
ــورد  ــد دشــوار اســت در م ــن اســت: هرچن ــرد ای ك
ــاره ای صــادر نماییــد امــا جهــت  توطئــه حكــم دوب
ــان در مــورد  بیــان ایــن مطلــب كــه حكــم صادره ت
توطئــه از نظــر رویدادهــای تاریخــی، اجتماعــی 
ــا ماهیــت  ــرت ب ــوده و در مغای ــح نب ــی صحی و عمل
حقــوق اروپــا می باشــد و جهــت ثبــت ایــن مســئله 
در تاریــخ، آخریــن جلــد از دفاعیــات پنــج جلــدی ام 
را نوشــته و بــه اتمــام رســاندم. تاكنــون چهــار جلــد 
ــه دســت تان رســیده اســت. جلــد پنجــم را  از آن ب
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ــخ  ــن عریضــه ی دو صفحــه ای در تاری ــا ای ــراه ب هم
22 دســامبر 20١0 بــه مدیریــت زنــدان امرالــی تیــپ 
ــق  ــل داده و از آن طری ــتی تحوی ــورت دس F  به ص
ارســال می نمایــم. اگــر فرصــت تحقیــق بیابیــد، بــه 
راحتــی خواهیــد دیــد كــه در بنیــان ایــن دعــوی كه 
ــم،  ــاع می نمای ــز دف ــه چی ــتم از چ ــی اش هس در پ
كُردهایــی كــه بــا هــدف قــراردادن شــخص مــن آن هــا 

را مــورد هــدف قــرار داده انــد چه كســانی می باشــند، 
در طــول تاریــخ چگونــه با نوعــی حیــات اجتماعی تا 
بــه روزگار مــا پیــش آمده انــد و در عصــر مدرنیتــه بــا 
چــه نــوع نسل كشــی فرهنگــی ای رو در رو بوده انــد. 
بــه یقیــن، هــم در پروســه ی امرالــی و هــم قبــل و 
ــو یعنــی  ــی نات هــم بعــد از آن، ســهم ارتــش پنهان
ــد.  ــد دی ــز در دســتگیری مــن خواهی ــو را نی گالدی
ــد  ــی خواهی ــای گالدیوی ــاهد جنگ ه ــك ش از نزدی
بــود كــه نه تنهــا علیــه مــن بلكــه طــی ســی ســال 
گذشــته علیــه كُردهــا صــورت گرفته انــد. تــا جایــی 
كــه از آن آگاه هســتم، عملیات هایــی كــه از طــرف 
ســازمان گالدیــو چه در كشــورهای اروپایــی و چه در 
حوزه هــای دنبالــه ی آن هــا انجــام داده می شــوند، در 
مغایــرت بــا حقــوق اتحادیه ی اروپــا و بنابرایــن احكام 
پیمان نامــه ی حقــوق بشــر اروپــا می باشــند. بــه نظــر 
مــن دادگاه شــما در اولیــن حكــم خــود، به واســطه ی 
ــوردی  ــن، برخ ــتگیری نامشــروع م نادیده انگاشــِن دس

ــرا دســتگیری ام از  ــداده اســت. زی ــو نشــان ن ابژكتی
راهــی غیرحقوقــی، از طریــق توطئــه، آن هــم از طرف 
ســازمانی نامشــروع، بــا حقــوق بین المللــی و حقــوق 
اتحادیــه ی اروپــا نیــز مغایــر اســت. پذیرفتــن حكمی 
ــژه  كــه بخــش مهمــی از اعضــای دادگاه شــما به وی

ــد،  تحــت  تأثیــر عضــو انگلیســِی دادگاه صــادر كرده ان
از ســوی مــن غیرممكــن می باشــد.

ــن  ــق حكمــی نوی ــه از طری ــده ی شماســت ك برعه
یــا حكمــی كــه در آخــر صــادر خواهیــد نمــود، ایــن 
حكــم اشــتباه را تصحیــح نماییــد. من تنها خواســتم 
ــم.  ــب نمای ــوق جل ــودن حق ــه پایمال نم ــه را ب توج
ــن و  ــه م ــی ك ــابه ماجرای ــیاری مش ــای بس ماجراه
خلقــم دچــار آن شــدیم، روی داده انــد. تراژدی هایــی 
كــه ارمنی هــا، هلن هــا و ُسیانی هــا در آناتولــی و 
ــا  ــوز از حافظه ه ــدند، هن ــار آن ش ــا دچ مزوپوتامی
ــت ـ  ــی دول ــوق و دیپلماس ــت. حق ــده اس زدوده نش
ــتیبانی از  ــام پش ــت ن ــه تح ــی ك ــای اروپای ملت ه
ــودی ســپرد،  ــه دســت ناب ــا را ب ــا، آن ه ــن خلق ه ای
نخواســت تا مســئولیت نتایــج دراماتیك و دلخراشــی 
ــگ  ــن فرهن ــده ی كهن تری ــای دارن ــن خلق ه ــه ای ك
انســانی هــزاران ســاله دچــارش گشــتند را ببینــد و 
بپذیــرد. به واســطه ی بازی هــای ظریــف دیپلماســی 
دولــت ـ ملــت تــرك و ســازگاری نشــان دادن آن 
ــز  ــا نی ــن خلق ه ــی، ای ــع كشــورهای اروپای ــا مناف ب
ــپرده  ــی س ــت فراموش ــه دس ــخ ب ــات تاری در صفح
شــدند و قــادر بــه كســب هیــچ نتیجــه ی حقوقــی ای 
نگشــتند. همــان اوضــاع فاجعه بــار امــروزه بــر ســر 
كُردهــا می آیــد. توطئــه علیــه مــن درواقــع توطئــه ای 

ــرد و حقــوق آن هــا صــورت  بــود كــه علیــه خلــق كُ
گرفــت. توطئــه، یــك ماجــرای معمولــی نیســت و 
ــده ی كیفیتــی مرگبــار  ــرای یــك خلــق، دربرگیرن ب
ــاالت  ــتان، ای ــه انگلس ــی ك ــژه مواضع ــت. به وی اس
ــت پشــتیبانی از  ــرائیل جه ــكا و اس متحــده ی آمری
تركیــه نشــان دادنــد، در موفقیت آمیزگشــتن توطئــه 
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علیــه مــن نقشــی تعیین كننــده ایفــا نمــود. چــون 
تمامــی ایــن مــوارد در آخریــن دفاعیــات بزرگــم از 
ــح  ــی توضی ــك و تجرب ــتدالل های تئوری ــق اس طری
ــا  ــتم ت ــر خواس ــار آخ ــرای ب ــا ب ــده اند، تنه داده ش

بــدان جلــب توجــه نمایــم.
ریاست ارجمند و قضات محترم!

بــاری دیگــر می گویــم كــه هــم منزوی ســازی 
ــه  ــی ك ــم قوانین ــی، ه ــدان امرال ــن در زن ــژه ی م وی
از آن بحــث نمــودم و جمهــوری تركیــه جهــت 
همخوانــی نشــان دادن بــا حقــوق اروپــا آن هــا را وضع 
ــا حقــوق می باشــند.  ــرت ب ــا در مغای نمــوده، ماهیت
نیــز می گویــم كــه هرچنــد ]درخواســت محاکمــه ی 
مجــدد کــرده بودیــم و[ به نفــع مــن رأی داده بودید، 
عــدم انجــام محاکمــه ی مجــدد مــن از طرف شــورای 
اروپــا، در مغایــرت بــا حكــم اولــی شــما یعنــی حكم 
ــم  ــرش تصمی ــت. پذی ــدد« اس ــه ی مج »محاكم
ــه ی مجــدد ـ   ــودن محاكم ــر ناالزم ب ــی ب ــورا مبن ش
كــه تاكنــون در مــورد هیــچ شــخص دیگــری اتخــاذ 
نكرده انــدـ از طــرف شــما نیــز، ناحقــی بزرگــی اســت 
ــزاری جهــت توطئــه  ــه اب و در حكــم مبدل شــدن ب
می باشــد. حداقــل، تغییــر حكــم صادرشــده در ایــن 
بــاره بــه نفــع مــن، از طریــق حكمــی كــه در آخــر 
صــادر خواهیــد نمــود و بدیــن ترتیــب متحقق ســازی 
»محاكمــه ی مجــدد« کــه حقــم می باشــد را 

خواهانــم و احتراماتــم را تقدیــم مــی دارم.
٢٢ دسامبر ٢٠١٠ 

عبدالله اوجاالن 
زندانی محكوم به حبس ابد قطعی«

ــی اســت  ــاب پنجــم، کتاب ــاه ســخن اینکــه کت کوت
بــرای کوردهایــی کــه خواهــان رهایــی از »چنــگال 
ــای  ــوده و موضــع قدرت ه نسل کشــی فرهنگــی« ب
جهانــی را نســبت بــه مســئله کــورد نشــان می دهد. 
ــور  ــه ی مذک ــه ی دفاعی ــال از ارائ ــون ١١ س هم اکن
می گــذرد امــا علی رغــم اینکــه در ایــن مقطــع 
زمانــی کوردهــا ثابــت کردنــد کــه در پرتــو ایــن متن 
و دفاعیــه در دفــاع از انســانیت دریــغ نورزیــده و در 
نمونــه ی انقــالب روژآوا نیــز بــا تمامی وجود بــه دفاع 
از انســانیت نیــروی ســیاه داعــش را شکســت داده و 
بــه ســمبل مبــارزه در راه انســانیت تبدیــل شــدند، 
هنــوز هــم موضــع اتحادیــه ی اروپــا و ایــاالت متحده 
در برابــر آن تغییــر نیافتــه اســت. ایــاالت متحــده ی 
آمریــکا در لیســت ســاالنه ی ســازمان های تروریســتی 
کــه در اواخــر ســال 202١ منتشــر کــرده، باز هــم و به 
ناحــق حــزب کارگــران کردســتان را در لیســت قــرار 
داده و اینگونــه می بینیــم کــه بــر تــداوم »توطئــه ی 
ــورد مصــر می باشــند.  ــق ک ــه خل ــی« علی بین الملل
در چنیــن فضایــی اســت کــه خلــق کــورد علی رغــم 
تمامــی دشــواری ها بــر مبــارزه جهــت آزادی واقعی و 
برقــراری دموکراســی پافشــاری کــرده و ثابت خواهند 
کــرد کــه بــه اقتضــای پایبنــدی بــه ایــن متــن بــه 
ــه ادامــه داده و در  ــارزه در راه شــرافت آزاد خواهان مب

ایــن راه قطعــا پیــروز نیــز خواهنــد شــد. 
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بــرای اینکــه بتوانــم تعریــف صحیحــی از رفیــق 
ســارا داشــته باشــم، بــه ایــن ســخن رهبــر آپــو کــه 
می گوینــد: »تاریــخ آغــاز بردگــی زن نانوشــته مانــده و 
تاریــخ آزادی زن در حــال نوشــته شــدن اســت« اشــاره 
ــه  ــادر ب ــذار دوران زن - م ــاز گ ــم. از همــان آغ می کن
ــرای پیشــگیری از  ــه امــروز، ب ــا ب دوران مردســاالری ت
انحــراف و زوال ارزش هــای بــه وجــود آمــده ی اجتماعی، 
پیشــاهنگ های  داده انــد.  روی   بســیاری  مبــارزات 
ــور  ــا ظه ــن مقاومت ه ــداکار بســیاری در ای ــارز و ف مب
ــد. ایــن فرهنــگ مقاومتــی در کوردســتان نیــز،  کردن
از همــه بیشــتر در میــان زنــان کــورد شــکل گرفتــه 
شــخصیت هایی همچــون »رفیــق ســارا« بیانگــر ایــن 
واقعیــت تاریخــی  خلــق کــورد می باشــد. فرهنــگ زن 
- مــادر در کوردســتان و بــه پیشــاهنگی زنــان ظهــور و 
رشــد نمــوده اســت، ایــن نقــش گهواره گــی کوردســتان 
ســبب شــده ایــن فرهنــگ تــا بــه امــروز نیــز زنــده و 

پویــا بــه حیــات خــود ادامــه بدهــد. علی رغــم تمامــی 
انحرافاتــی کــه در ذهنیت جامعــه روی  داده، زن کورد تا 
حــد ممکــن به حفــظ و صیانــت از ارزش  هــای بنیادین 
جامعــه پرداختــه اســت. ایــن در واقــع از وابســتگی زن 
بــه خــاک و ســرزمین اش سرچشــمه می گیــرد، او بــه 
طــور مــداوم فرهنــگ مرتبــط بــا ســرزمین خــود را ارج 
ــگ  ــخ کمرن ــه در طــول تاری ــداده ک ــاده و اجــازه ن نه

شــود.
رفیــق ســارا دارای ســه شناســه ی هویتــی؛ زن، کــورد 
ــا او از  ــود. ایــن شناســه ها ســبب شــدند ت و علــوی ب
همــان آغــاز دوران جوانــی بــه بی عدالتــی و فاشیســم 
ــرده و از  ــا پی ب ــی دولت ه موجــود در ســاختار حکومت
اعمــاق وجــود، متحمــل درد و رنــج بســیاری گشــت. 
ــای  ــت و فرهنگ ه ــروز مل ــه ام ــا ب ــن ت ــخ که در تاری
متنوعــی بــدون کمتریــن چالــش و درگیری بــه زندگی 
بــا هــم پرداختــه بودنــد. ایــن همزیســتی و مســالمت، 

واقعیتوجودیرفیقسارا؛آغازتاریخآزادیزن
گوالن فهیم
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ارزش هــای معنــوی و مــادی بســیاری را بــا خــود بــه 
ــر مردســاالری  همــراه داشــت کــه ذهنیــت اســتوار ب
جهــت نابودی شــان بــه توســعه ی دیدگاهی نژادپرســت، 
دین پرســت و جنســیت گرا در تمامــی عرصه هــای 
اجتماعــی پرداخــت. رفیــق ســارا حاضــر بــه پذیــرش 
ایــن بی حقیقتی هــا نبــوده و در برابــر آن هــا بــا خشــم 
و کینــه ی بزرگــی مــدام بدنبــال رهیافــت و چاره یابــی 
بــود. همزمــان بــا عمــق یافتــن جســتجوی او بدنبــال 
 PKK حقیقــت، بــا جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد
آشــنایی یافــت و از آن پــس مبــارزات او بــه مرحلــه ای 
نویــن و ســازمانی گــذار می نمایــد. او یکــی از دو نفــر 
زنانــی بــود کــه از همــان آغــاز ســازماندهی PKK کــه 
جنبشــی بــا ایســتاری رادیــکال در برابــر نظام شــناخته 
ــر کســی  ــن ب ــه داشــت. ای می شــد مشــارکتی فعاالن
پوشــیده نیســت؛ در موقعیــت زمانــی کــه فئودالیســم 
ــر جامعــه ی کوردســتان و فاشیســم موجــود  حاکــم ب
ــک زن در  ــر کوردســتان حضــور ی ــم ب در نظــام حاک
چنیــن جنبشــی بــه جســارت، اعتقــاد، آگاهــی و تــوان 
ــی  ــام و عصیان های ــاز دارد.  بیشــتر قی ــاده ای نی فوق الع
کــه در کوردســتان روی دادنــد، بــا ســرکوب و قتل عــام 
ــان  ــه عصی ــوان ب ــه می ت ــد، از آن جمل ــرو ماندن روب
ــن  ــود. ای ــاره نم ــیم« اش ــعید« در »درس ــیخ س »ش
ــارزات  ــر مب ــردد ب ــرس و ت ــد ت ــی در ح ــر عمیق تاثی
ــن واقعیت هــا  ــود. ای ــه جــا گذاشــته ب ــق کــورد ب خل
همــه بــرای رفیــق ســارا در عیــن حالــی که بــه معنای 
روبــرو شــدن بــا دشــواری و ســختی  های بســیار بــود، 
در نظــر او آفرینــش یــک ارزش انقالبــی بســیار واال بود 
کــه می بایســت بــا حضــور پــر رنــگ و موثــر خــود بــر 
مســیر آن قــرار می گرفــت. او در سراســر دوران مبارزاتی 

خویــش بــا چنیــن درک و عــزم راســخی تحــت تمامی 
شــرایط زمانــی و مکانــی مختلــف، بــر اســاس مبانــی 
متحول ســاز انقالبــی مبــارزه نمود. رفیــق ســارا در برابر 
ذهنیــت مرتجــع جنســیت گرا کــه زنــان و خلــق کــورد 
را تحــت تاثیــر قــرار داده و بنیــاد جســمانی و روحــی 
آن هــا را از هــم فروپاشــیده بود، دارای ایســتار و موضعی 
شــفاف بــود. هرگــز اجــازه نمــی داد، شــخص دیگــری 
ــه جــای او تصمیــم گرفتــه و شــیوه ی فکــر کــردن  ب
و زندگــی او را مشــخص کــرده و از پتانســیل فکــری 
ــتفاده  ــد سوءاس ــه می خواه ــه ک ــمانی او، آنگون و جس
نمایــد. او جایــگاه زن در فلســفه ی رهبــر آپــو را اینگونه 
ارزیابــی می نمــود؛ اراده منــد نمــودن و ارج نهــادن 
ــه ی اساســی فلســفه ی رهبــر  ــه زن در حقیقــت پای ب
ــه شــخصیتی  ــرای رســیدن ب ــو را در برمی گیــرد. ب آپ
بــزرگ، همیشــه بــه خودســازی و مبــارزات ذهنیتــی - 
درونــی مشــغول بــود. بــرای از میــان بــردن خصوصیات 
شــخصیتی کــه از نظــام اقتدارگــرای مردســاالر متاثــر 
ــرار داشــت،  ــام ق ــن نظ ــع ای ــر مســیر مناف شــده و ب
مبــارزات بســیاری انجام داد. همیشــه با عشــق و عالقه 
ــا  در تمامــی عرصه هــای مبارزاتــی حضــور داشــته و ب
تــوان آفرینــش برنامــه و پروژه هــای نویــن در پیشــبرد 

فعالیت هــا تاثیــر چشــمگیری داشــت.
ــوس  ــده ی نام ــون پدی ــه زن همچ ــه ب ــی ک  در زمان
نگریســته می شــد و رژیــم تــرک از هــر چیــز بیشــتر 
ــه  ــور ب ــارا را مجب ــق س ــن راه رفی ــت از ای می خواس
ــد، او برعکــس آنچــه آن هــا تصــور  تســلیمیت گردانن
کــرده بودنــد بــا ایســتاری کــه بایــد گفــت؛ زیبنــده ی 
صفحــات تاریــخ مقاومــت زنــان گشــت، در پاســخ بــه 
دشــمن می گویــد: »تســلیمیت؛ بی حیثیتی ســت«. او 
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ــا  ــم، ب ــر تمامــی شــکنجه های وحشــیانه ی رژی در براب
درک وظیفــه ی تاریخــی خــود بــه مقاومــت پرداختــه و 

در برابــر تحمیــالت آن هــا ســر فــرود نمــی آورد. 
زمانــی کــه رفیــق ســارا از زنــدان آزاد شــد، در ادامــه ی 
ــه ســنگرهای مقاومتــی دیگــر  ــی اش ب مبــارزات  انقالب
ــت. او  ــتان پیوس ــتان های کوردس ــش در کوهس رفقای
بــه عنــوان یــک فرمانــده ی زن در عرصــه ی مقاومــت 
و مبــارزه در برابــر جنگ هــای اســتعماری دشــمن بــه 
ایفــای نقــش پرداخــت. در زمینــه ی ملحــق نمــودن، 
ــوف  ــه صف ــان ب ــان و جوان ــوزش زن ــازماندهی و آم س
مبارزاتــی جنبــش آزادیخواهــی بــا تمــام تــوان تــالش 
ــان  ــه زن در می ــی ک ــن در دوران ــرد. او همچنی می ک
ــص  ــژه ی مخت ــش خودوی ــازماندهی ارت ــه س PKK  ب
ــج و  ــت از رن ــرای صیان ــد، ب ــغول بودن ــود مش ــه خ ب
زحمــات زنــان در مقاومت هــای جهــان بــه ســازماندهی 
و هویــت حقیقــی اش دســت   یابــد، نقــش تاریخــی یک 
پیشــاهنگ را بــر عهــده گرفــت. در برابــر هوشــمندی 
جامعــه ی جنســیت گرایی کــه معتقــد اســت؛ زن تــوان 
مشــارکت در مبــارزات و مقاومت  هــای نظامــی را نــدارد، 
ــات  ــود. زحم ــی ب ــفاف و عمل ــتار او  پاســخی ش ایس
رفیقمــان ســارا در تشــکیل تیــم، دســته و یگان هــای 
خودویــژه، در برابــر سوءاســتفاده ی ذهنیــت اقتدارگــرا از 
زحمــات زن در طــول ســال های مقاومــت و در پیــروزی 
انقالب هــا سیســتمی چاره یــاب بــود. ایــن زن مبــارز در 
میــان رفقــای زن جهــت ایجــاد و رشــد اعتمــاد بنفس، 
توانمندســازی و دســت یابی بــه یــک ایســتار بــا اراده از 

ــد.  ــی نمی نمای ــی چشم پوش ــچ تالش هی
شــهید ســارا بــا همــه  ی رفقــا بســیار ســاده و صمیمــی 
برخــورد می نمــود. وقتــی بــه رفاقــت او و دلســوزی اش 

ــی  ــک روز باران ــه ی ــم، همیش ــر می کن ــا فک ــا رفق ب
ــی  ــیوه ی زندگ ــه ش ــود ک ــم می ش ــرم مجس در خاط
ــام در خــود  ــا ســادگی تم ــارا را ب ــق س ــت رفی و رفاق
گرفتــه و افــاده می کنــد. یــک روز وقتــی کــه جمعــی 
از رفقــا بعــد از تمــام شــدن جلســه خواســتند به محل 
خــود برگردنــد. جــای رفقــای مــرد کمــی دور بــود و 
بــاران هــر لحظــه بــاال می گرفــت. رفیــق ســارا رفــت 
ــر منطقــه مســلط  ــزرگ کــه ب روی یــک صخــره ی ب
ــار از  ــران و سرش ــمانی نگ ــا چش ــاران ب ــر ب ــود و زی ب
دلســوزی تــا در دیــدرس بودنــد بــه آن هــا خیــره شــد. 
ایــن فقــط نمونــه ای از برخوردهــای ایــن زن مبــارز و 
آپوئیســت در برابــر رفاقــت و شــیوه ی زندگــی گریــال 
بــود کــه در همــه ی لحظــات زندگــی و جزئیــات نهفته 
در آن دارای ایســتاری ســازنده و آمــوزش دهنــده بــود. 
ــا  ــا، شــیوه ی زندگــی ب ــا رفق ــه ی او ب برخــورد فروتنان
ــارزه  در  ــن مب ــوی انقالبی تری ــم او الگ ــه و منظ برنام
ــرای  ــود و آشــفته ی مردســاالر ب ــر نظــام کائوس آل براب
همــه ی مــا بــود. بــرای یــک مبــارزه ی طوالنــی و موثر، 
بــه تندرســتی خــود و اطرافیــان اش اهمیــت بســیاری 
مــی داد. در زمینــه ی زیبایی شناســی چنیــن  می گفــت: 
» درخشــندگی ذهنیــت انســان ها، بــه شــیوه ی زندگی 
ــه  ــی خاصــی می بخشــد« و ب و چهــره ی آن هــا زیبای
ایــن مهــم همچــون یــک ســبک و فرهنــگ در زندگی 
معتقــد بــود و در زیبا زیســتن مرزناشــناس، بــه زندگی 

وابســته بــود. 
شــهید ســارا بــا گــذار از حصــار تنیــده شــده بــه دور 
ــه عنــوان یــک زن، خط مشــی مبــارزه،  ذهــن خــود ب
ــه  ــید. ب ــت بخش ــی زن را عینی ــت و آزادیخواه مقاوم
همیــن دلیــل می تــوان گفــت: هــدف گرفتــن رفیــق 
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ــتان در  ــتعمارگر کوردس ــای اس ــرف نیروه ــارا از ط س
ــش  ــر جنب ــه ای ب ــس« وارد آوردن ضرب ــهر »پاری ش
آزادیخواهــی زن و یــا همــان نابــودی زن آزاد بــود. ایــن 
در حالی ســت کــه ایــن نیروهــا نمی دانســتند میراثــی 
کــه همرزم مــان رفیــق ســارا در کوردســتان و سراســر 
جهــان بــرای تمامــی زنــان بــه وجــود آورد، هــزاران زن 
بــا همــان روح آزادیخواهــی رفیق ســارا زیســته و امروزه 
در کوهســتان های کوردســتان و عرصه هــای دیگــر 
مبــارزات، حفاظــت و پیشــبرد ایــن میــراث را از جــان و 

ــد.  ــده گرفته ان ــر عه دل ب
روح فدایــی کــه در شــخصیت رفیــق ســارا بحــث بــر 
ســر آن رفــت، امــروزه در باکــور کوردســتان نمونه هایــی 
ماننــد رفیــق »ا۰کیــن« را آفریــد. رژیــم تــرک چــون 
ــرد،  ــلیم بگی ــارز را تس ــن زن مب ــت اراده ی ای نتوانس
خواســت از راه تکه پــاره کــردن و بی احترامــی نمــودن 
ــد  ــزم و روح بلن ــن ع ــان او از ای ــازه ی بی ج ــه جن ب
مرتبــه ی زن آزاد انتقــام بگیــرد. در روژآوای کوردســتان 
ــق  ــون رفی ــی همچ ــوان انقالب ــزاران زن و ج ــز ه نی
»آریــن« در برابــر حمــالت ضــد بشــری اســتعمارگران 
بــا تمــام تــوان مقاومــت نمودنــد. رفیــق »آریــن« در 
پایــان وقتــی کــه بــه یــک روح فدایــی بــرای از میــان 
ــر  ــمن ب ــیانه ی دش ــالت وحش ــره و حم ــردن محاص ب
خلــق و رفقایــش نیــاز بــود، بــا نــوآوری در تاکتیــک، 
بــدن خــود را بــه یــک بمــب تبدیــل کــرده، بــا منفجر 
کــردن آن در میــان دشــمن، در واقــع پاســخی شــد در 
برابــر تمامــی تحمیــالت ذهنیت متجــاوز ایــن نیروهای 
اســتعمارگر. در باشــور کوردســتان، رفیــق »ویــان« در 
راه عشــق بــه آزادی، بــدن  خــود را بــه آتــش کشــید تــا 
معنــای جســتجوی آزادی روح انســان را زنده نگــه  دارد. 

در شــرق کوردســتان نیــز، تاریــخ مقاومــت در زنــدان 
»آمــد« دوبــاره شــد. رژیــم ایــران نیــز خواســت از راه 
شــکنجه و اعــدام، اراده ی »شــهید شــیرین علم هولی« 
را بــا شکســت روبــرو نمایــد. امــا رفیــق »شــیرین« بــا 
تکیــه بــر نیــرو و توانــی کــه از پیشــاهنگ فلســفه ی 
ــی  ــود مقاومت ــه ب ــارا« گرفت ــق س ــتی؛ »رفی آپوئیس
بی همتــا نمــود. او وقتــی بــه طــرف چوبــه ی دار اعــدام 
می رفــت، بــدون هیــچ تردیــدی در دل بــا گفتــن ایــن 
ــتانید  ــن بس ــم را از م ــد جان ــما می توانی ــه: »ش جمل
امــا شــرافتم را نــه« خط مشــی مبارزاتــی رفیــق ســارا 
را در روژهــالت کوردســتان پیشــبرد بخشــید. امــروزه 
ــا  ایــن خط مشــی، در ایــران و روژهــالت کوردســتان ب
مقاومــت رفیــق »زینب جاللیــان« پویایــی اش را حفظ 

نمــوده اســت. 
مقاومــت زنــان کــورد بــر مبنــای ایــن روح، امــروزه در 
ــوان YJA STAR، در  ــت عن ــتان تح ــور کوردس باک
 HPJ ــام ــا ن ــتان ب ــالت کوردس روژآوا YPJ در روژه
ــه و  ــه وســعت یافت ــوان YJŞروزان ــا عن و در باشــور ب
بــر مبــارزات و همبســتگی زنــان از دیگــر ملت هــا نیــز 
تاثیــرات ملموســی گذاشــته، خــروش و اراده ی عظیمی 
بــه وجــود آورده اســت. زنــان بــا درک و یقین ناشــی از 
حقیقتــی کــه هــر روز دقــت چشــم  و وجــدان  مردمــان 
آزادیخــواه را بــه ســوی کوردســتان جلــب می کنــد، بــه 
حمایت از پیشــاهنگی زنان کورد در تاســیس سیســتم 
ــن  ــس ای ــته اند. پ ــک برخاس ــی دمکراتی خودمدیریت
حقیقــت انکارناپذیــر اســت کــه مبــارزات رفیــق ســارا 

زیباتریــن جلــوه  و آغــاز تاریــخ آزادی زن اســت.  
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مقامــات فاشیســت ترکیــه بویــژه اردوغــان سالهاســت از 
طــرح میثــاق ملــی نــام می برنــد و دو حــزب ملی پرســت 
م.ه.پ و آ.ک.پ بــا ســرکردگی باغچللــی و اردوغــان چند 
ســالی اســت در چارچــوب اهــداف ناسیونالیســتی متحــد 
شــده اند و در هــر منطقــه ای از چهــار بخــش کوردســتان 
کوردهــا و خــاک کوردســتان را مــورد هجــوم وحشــیانه 
ــه بهانه هــای مختلــف از جملــه  قــرار می دهنــد. آنهــا ب
ادعــای دروغین شــان مبنــی بــر مقابلــه علیــه داعــش، بــه 
احیــای ســرزمین های عثمانــی می پردازند. ســرزمین هایی 
ــوزان از خــاک عثمانــی جــدا شــد.  کــه طــی پیمــان ل
ــروز نسل کشــی  ــی چیســت؟« و »چــرا ام ــاق مل »میث
علیــه کوردهــا در چارچــوب آن و بــه دســت اردوغــان و 

مــزدوران او انجــام می شــود؟«. مفــاد »میثــاق ملــی« در 
۲۸ ژانویــه ۱۹۲۰ میــالدی در آخریــن »مجلــس مبعوثان« 

ــید و در  ــا رس ــه امض ــاده ب ــا ۷ م ــی ب ــت عثمان حکوم
ســال ۱۹۲۳ طــی »تفاهم نامــه لــوزان« جنبــه حقوقــی و 
وجهــه ی بین المللــی یافت. لــذا ســرزمین هایی از عثمانی 

جــدا شــد و ترکیــه امــروزی شــکل گرفــت. 
ــت های  ــل و سیاس ــرگاه در داخ ــت ه ــان سالهاس اردوغ
داخلــی خــود دچــار بحــران و فشــار مضاعــف می شــود، 
ــا  ــد ت ــترش می ده ــا گس ــارج از مرزه ــگ را در خ جن
جامعــه ی ناراضــی و مخالــف داخلــی را به ســکوت وادارد و 
ملی پرســتان را مجــذوب خــود ســازد. لــذا هربــار موضوع 
»میثــاق ملــی« را کــه مبتنــی بر احیــای مرزهای ســابق 

رامین گارا
طرحمیثاقملیترکیه؛شکستخوردهاماهنوزخطرساز
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عثمانــی اســت، مطــرح می ســازد و تاکنــون مناطقــی از 
عفریــن و حلــب ســوریه گرفتــه تــا موصــل و هولیــر در 
ــال ها  ــن س ــوده. در ای ــغال نم ــتان را اش ــوب کردس جن
بــه کشــتار وحشــیانه ی کوردهــا در تمامــی آن مناطــق 
پرداختــه. اردوغــان مــدام پیمــان لــوزان را بــه زعــم خــود 
زیــر ســوال می بــرد و قضیــه ی بازگرداندن مرزهــای ترکیه 
بــه دوره ی ماقبــل لــوزان را بــه میــان می کشــد بــه همین 
دلیــل مناطق شــمال عراق و ســوریه یعنــی روژاوا و جنوب 
کوردســتان را اشــغال نمــوده. درکل، اساســا بخش هایــی 
از کشــورهای قبــرس، یونــان، ســوریه، ارمنســتان، عــراق 
و ایــران کــه البتــه شــرق کوردســتان اســت، می بایســتی 
بنــا بــه نقشــه ی اردوغــان و قضیــه ی میثــاق ملی، اشــغال 
گردنــد. اردوغــان در ســال ۲۰۱۵ در اظهارنظــری وقیحانــه 
ــب،  ــوک، حل ــه کرک ــد ک ــرد: »روزی می رس ــالم ک اع
موصــل و اربیــل را بــه ترکیــه الحــاق می کنیــم«. میثــاق 
ملــی خاصــه مــاده ی ۱ آن بهانه هایــی را به دســت اردوغان 
داده تــا هــوس توســعه طلبی و تجاوزگــری و کشــتار در 
ســرزمین های کوردهــا و اعــراب را درســربپروراند. درواقــع 
ــایل  ــی، مس ــاق مل ــرح میث ــا ط ــال دارد ب ــان خی اردوغ
ـ نظامــی و اســتراتژیکی در منطقــه را بــه نفــع  سیاســی 
ترکیــه ی فاشیســتی بــه چالش بکشــد. او ســعی می کند 
کمــی متفاوت تــر از عثمانــی مناطــق کشــورهای همجوار 
ــه  ــاک ترکی ــه خ ــتان را ب ــای کوردس ــه بخش ه خاص
ضمیمــه ســازد و حــزب پ.د.ک بــه ســرکردگی بارزانی را 
مــزدور خــود ســاخته. در دوره ی عثمانی، تغییر دموگرافی 
و دســتکاری کردن ژئوپلتیــک مناطــق کوردها به انــدازه ی 
ترکیــه ی اردوغانــی شــدید نبــود. امــروز اردوغــان درصــدد 
اســت شــدیدتر از عثمانی هــا، کوردهــا و اعــراب را از 
ــد  ــکان ده ــا را اس ــد و ترک ه ــرون کن ــان بی مناطق ش

خاصتــا در عفریــن، حلــب و موصــل بــا ایــن هــدف بــه 
تجــاوز و تعــدی دســت زده. حــزب پ.د.ک در جنــوب 
ــه از  ــد ک ــی می کن ــرای او پیش قراول ــز ب ــتان نی کوردس
ــد  ــه نمان ــن کارهاســت. ناگفت ــن و مضر تری خطرناک تری
ــا گذشــت صدســال  کــه پیمــان لــوزان در ســال ۲۰۲۳ ب
پایــان می یابــد و ترکیــه حــق خــود می دانــد و یــا اینگونه 
توجیــه حقوقــی بین المللــی می کنــد کــه مناطــق ســابق 
عثمانــی خاصــه در عــراق و ســوریه را اشــغال نمایــد. چه 
 بســا اردوغــان ابقــای خــود بــر ســر قــدرت را منــوط بــه 
ــری خــود  ــی  گ ــای نوعثمان ــوس  بازی ه ــن ه اجــرای ای
ــا  ــر کورده ــه ب ــی ک ــگ شــیمیایی کنون ــد و جن می دان
خاصــه حــزب کارگــران کوردســتان و خلق کــورد تحمیل 

ــد. ــتا می باش ــان راس ــد، در هم می کن
ــل  ــه شــرح ذی ــاده ب ــا ۷ م ــی ب ــاق مل تفاهم نامــه ی میث

اســت:
ـ در جریــان امضــای تفاهم نامــه آتش بــس مونــدروس  ۱«
مرزهــای سیاســی ترکیــه معلــوم شــده اســت و مناطقــی 
کــه تحــت اشــغال نیروهــای متخاصم)کشــورهای اروپایی 
متداخــل در جنــگ جهانی اول( نیســتند، بعنوان بخشــی 
ـ شــهرهای  ــی محســوب می شــوند. ۲ از ســرزمین آناتول
ــه  ــات ثالث ــوان والی ــه بعن ــوم ک ــان و بات ــارص، ارده ق
محســوب می شــوند، از طریــق رفرانــدوم تعییــن وضعیت 
ــن  ــده ی خودشــان را تعیی ــراب آین ـ اع ــد شــد. ۳ خواهن
خواهنــد کــرد و بعــد از ایــن جــزو اراضــی عثمانــی تلقــی 
نشــده  و از طریــق رفرانــدوم سرنوشــت سیاســی خــود را 
ـ مناطــق موجــود در تراکیــه ی  تعییــن خواهنــد کــرد. ۴
ــد  ــت خواهن ــن وضعی ــا همه پرســی تعیی ــز ب ــی نی غرب
ـ چنانچــه امنیــت اســتانبول و منطقــه ی مرمــره از  شــد. ۵
طریــق دولــت ترکیــه تأمیــن شــود، تنگه هــای بســفر و 
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داردانــل بــرای تــردد کشــتی ها گشــوده خواهــد شــد. ۶ـ 
حقــوق مدنــی و اجتماعــی اقلیت هــای قومــی و مذهبــی 
در داخــل ترکیــه همســان بــا اتبــاع ترکــی خواهــد بــود و 
ـ محدودیت هــای  دولــت موظــف بــه رعایــت آن اســت. ۷
سیاســی، مالــی و قضایــی که در قالب کاپیتوالســیون اجرا 

ــن ملغــی می شــود.« ــد از ای می شــده اســت، بع
در مــاده ی نخســت میثــاق ملــی از ســرزمین هایی بحــث 
بــه میــان آمده کــه مطابــق آن، اگر چنانچه تحت اشــغال 
نیروهــای در حــال جنــگ نبوده باشــند، بعنوان بخشــی از 
ســرزمین های آناتولــی محســوب می شــوند. همیــن مــاده 
اســت کــه اردوغــان را بــه تجاوزگــری امــروز در ســوریه 
ــوب  ــر در روژاوا و جن ــارت صحیح ت ــه عب ــا ب ــراق ی و ع
کردســتان تهییــج نمــوده. او آشــکارا حقــوق هم مذهبــان 
ــا را مطــرح می ســازد و  ــه ترک ه ــژادان ترکمــن ب و هم ن
بــه بهانــه ی آن بــه عملیــات برون مــرزی و اشــغال مناطق 

کوردســتان دســت زده. 
در میثــاق ملــی بــه صــورت مبهــم بــه حقــوق »قومــی 
و مذهبــی« پرداختــه شــده امــا نامــی از کوردهــا بــرده 
نشــده. در مــاده ی ســوم صریحــا گفته شــده کــه »اعراب 
حــق انتخاب سرنوشــت سیاســی مناطــق خــود را دارند« 
امــا امــروز می بینیــم کــه مناطــق کوردهــا کانــون جنــگ 
جهانــی ســوم شــده و ترکیــه یکــی از عوامــل بــروز آن 
ــا وابســتگی کامــل حــزب پ.د.ک  جنــگ اســت کــه ب
ــال  ــع در س ــد. در واق ــت می کن ــر آن را مدیری در هولی
۲۰۱۷ موضــوع رفرانــدوم کوردهــای شــمال عراق)جنــوب 

کوردســتان( بــرای اســتقالل کامــل را مطــرح ســاختند 
و ایــن یــک توطئــه ی آشــکار بــرای ایجــاد بهانــه بــرای 
اردوغــان و آغــاز لشکرکشــی بــه هولیــر و موصــل شــد 
ــزب پ.د.ک در  ــن ح ــز روی داد. بنابرای ــا نی و همین ه

ــه راحتــی مــورد بازیچــه ی دســت  جنــوب کردســتان ب
ــه  ــتان قرارگرفت ــل کوردس ــغال کام ــرای اش ــان ب اردوغ
اســت. داوود اغلــو، نخســت وزیر وقــت ترکیه در ســال ۲۰۱۳ 
صراحتــا اعــالم کــرد کــه اســتان های موصــل، کرکــوک 
و حتــی ســلیمانیه جــزو مرزهــای ادعایــی میثــاق ملــی 
هســتند درحالــی کــه حــزب پ.د.ک بــه راحتــی بــه آن 
بــازی تــن داده. اگــر امــروز روژاوای کوردســتان و شــنگال 
و مناطــق حفاظتــی میدیــا مورد تجــاوز نظامــی ترکیه ی 
فاشیســت قرار می گیرند، در راســتای نقشــه های مشترک 
اردوغــان و بارزانــی اســت. حــزب پ.د.ک بخوبــی متوجه 
عواقــب خطرنــاک نوعثمانی گــری برای ملت کورد هســت 
امــا فقــط بــه منافــع خــود و مانــدن بــر مســند قــدرت 
فکــر می کنــد. نوعثمانی گــری می توانــد بــرای اروپــا هــم 
خطرســاز گــردد بــه همیــن دلیــل در جریــان افزایــش 
دو ســال اخیــر تنش هــا میــان ترکیــه و یونــان، از یونــان 
قاطعانــه پشــتیبانی کردنــد درحالــی کــه خــود آنهــا بــه 
اردوغــان علیــه کوردهــا کمــک بی شــائبه می نماینــد. 

هــر چنــد تفاهم نامــه ی میثــاق ملــی اصــال بــه کوردهــا 
توجــه نکــرده، امــا حداقــل مرزهــای ترکیــه ی امــروزی 
را همان زمــان مشــخص کــرده و مرزهــای ســوریه و 
عــراق هــم دارای وجهــه ی حقوقــی بین المللی هســتند و 
امــروز ترکیــه حــق اشــغال آنهــا را نــدارد. بــا ایــن وجــود 
آمریــکا بــرای اردوغــان چــراغ  ســبز روشــن می کنــد کــه 
بــا کمــک اروپایی هــا خاصــه آلمــان بــه مناطــق کوردهــا 
حملــه کنــد. اردوغــان فاشیســت به تغییــر دموگرافــی از 
عفریــن تــا ســریکانی دســت زده و خیــال دارد در موصــل 
و کرکــوک هــم همــان کار را انجــام دهــد امــا جامعــه ی 
جهانــی ســکوت کرده انــد. خــود دولــت بعــث ســوریه در 
ســال ۱۹۹۸ در جریــان توطئــه علیــه رهبــر آپــو، »پیمــان 
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آدانــا« را امضــا کردنــد و ســوریه  بــه ترکیــه اجــازه داد 
کــه بــه بهانــه ی حضــور حــزب کارگــران کوردســتان در 
خــاک خــود، تــا عمــق پنــج کیلومتــری، ارتــش خــود را 
وارد ســوریه ســازد کــه امــروز بــه عینــه نتایــج آن تفاهــم 
خفت بــار را می بینیــم. جدیــدا اردوغــان به قیمــت نابودی 
روژاوا، درحالــی کــه می بینــد بخاطر مقاومت هــای گریال و 
ــه هوس هــای نوعثمانی گــری  ــد ب ــارزان روژاوا نمی توان مب
برســد، ممکــن اســت بــر ضــد خودمدیریتــی دمکراتیــک 
ــه  ــی توطئه گران ــه ول ــی دوجانب ــه توافقات ــت ب روژاوا دس
بزنــد. در آینــده ی نزدیــک نتایــج ایــن توافقــات پنهانــی 

هویــدا خواهــد شــد.
در ترکیــه ی امــروز دولت فاشیســت از ســینما و تلویزیون 
گرفتــه تــا تمامــی رســانه ها و نهادهــای آموزشــی درصدد 
اســت مــوج ملی پرســتی و فاشیســم را در وجــود تک  تک 
شــهروندان خــود تقویــت نمایــد و بــه طــرز جنون  آمیــزی 
جامعــه ی ترکیــه را علیــه ملت هــا خاصتــا ملــت کــورد 
بشــوراند و بــه نسل کشــی شــدید ادامــه دهــد. در ســال 
۲۰۱۵ یکــی از آن فیلم هــا فیلمــی اســت که گویــا اردوغان 

در آن صحبــت می کنــد و پشــت ســر او پرچم های ترکیه 
بــر روی قلعه هــای تاریخــی شــهرهای هولیــر و کرکــوک 
برافراشــته شــده تــا بصــورت نمادیــن یــا رســمی اعــالم 
ــوب کوردســتان  ــا جن ــراق و همان ــد کــه شــمال ع کنن
ــم  ــه اســت و حــزب پ.د.ک ه بخشــی از خــاک ترکی
امــروز بــه حضــور نظامــی ترکیــه در آن مناطــق آشــکارا 
اجــازه داده. حتــی در پاییــز ســال جــاری »دولــت 
باغچللــی«، متحــد اردوغــان نقشــه ای را بــه اردوغان هدیه 
داد کــه از قبــرس و یونــان گرفتــه تــا آذربایجــان، ایــران، 
عــراق، و تــا ترکمنســتان و چیــن مرزهای ترکیــه ی بزرگ 

را ترســیم کــرده  بودنــد.
بــه هــر تقدیــر، خطــر ترکیــه تــا وقتــی کــه سیاســت 

نسل کشــی علیــه کوردهــا را در اولویــت برنامه هــای قــرن 
خــود قــرار داده، همچنــان خلــق کــورد را تهدیــد می کند 
و مســلما اگر نیــروی گریال و مبــارزان روژاوای کوردســتان 
ــد، مســلما  ــا فدایی گــری مبــارزه نمی کردن ــه و ب فداکاران
اردوغــان خیلی وقــت پیــش بــه آمــال خــود مبنــی بــر 
ــوب  ــی روژاوا و جن ــراق یعن ــوریه و ع ــغال شــمال س اش
کوردســتان بطــور کامــل دســت یازیــده بــود. حــال کــه 
اردوغــان در مناطــق زاب، متینــا و آواشــین رشــته کــوه 
ــا  ــش ت ــا آن ارت ــه ب ــار شکســت مفتضحان ــرس دچ زاگ
دنــدان مســلح شــده، در صــدد انجام توطئه هــای مضاعف 
دیگــری هــم هســت و حتــی حاضــر اســت بــا دشــمنان 
خــود علیــه خلق کورد بــه معامله بپــردازد. در ایــن میان، 
و در هــر صــورت، حــزب پ.د.ک در جنــوب کوردســتان 
ــه  ــی ب ــه روزه زیان های ــت و هم ــت او اس ــه ی دس بازیچ
خلقمــان می رســاند امــا نشــانه های غرق شــدن کشــتی 
ــون  ــرک آن، از هم اکن ــش ت ــینان ارت ــا سرنش پ.د.ک ب
ــا وقتــی  کــه  هویداســت و همزمــان روی خواهــد داد. ت
مقاومــت امــروزی گریــال بــه همیــن منــوال و قاطعانــه 
ــی  ــره ی امرال ــدان تک نف ــو در زن ــر آپ ــد و رهب ــه یاب ادام
بــه مقاومــت بی نظیــر خــود ادامــه دهنــد کــه قاطعانــه و 
مصرانــه ادامــه دارد، مســلما اردوغان نیســت خواهد شــد و 
حــزب پ.د.ک نیــز ناچــار بــه دست برداشــتن از خصومت 
بــا خلــق کــورد خواهــد بــود. دیگــر دوران تــرک  تــازی 
اردوغــان و بارزانــی و دوران جنگ شــیمیایی و نسل کشــی 
علیــه خلق کــورد بــه پایــان رســیده و طرح هایــی مندرس 
ــرا  ــد داشــت زی ــار نخواهن ــی« اعتب ــاق مل چــون »میث
خاورمیانــه و کوردســتان در شــرف بــزرگ  تریــن تحــول 

. هستند
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ــایر  ــل و عش ــال های ۱۹۳۷-۱۹۳۸ ای ــه ی س در میان
ــان، االزق،  ــیم، ارزنج ــق درس ــوی مناط ــورد عل ک
ســیواس، ملطیــه و بینگــول  علیــه دولــت ترکیــه 
بــه رهبــری ســید رضا یــک قیــام سراســری اعالم 
کردنــد.  قیــام واکنشــی مردمــی علیــه سیاســت 
ذوب فرهنگی، تغییر جمعیتی مناطق کوردنشــین 
و سیاســت های فاشیســتی و نژادپرســتانه ی دولت 
ترکیــه بــود. ایــل و عشــایر ایــن مناطــق در مقابل 
ــام  ــه قی ــت ترکی ــز دول ــت های توحش آمی سیاس
ــا تمــام تجهیــزات نظامــی و  ــت  ب ــد و دول کردن
ــه  ــه ور گشــت ک ــن مناطــق حمل ــه ای جنگــی ب
در نتیجــه ی ایــن قشون کشــی بیــش از ۷۰ هــزار 

کــورد علــوی شــمال کوردســتان اعــم از زن و مرد 
و پیــر و جــوان بــه قتــل رســیدند. ده ها هــزار نفر 

نیــز بــه مناطــق دور افتــاده تبعيــد شــدند.  
 ۷۸ ســال از ایــن عمــل ضدبشــری دولت اشــغالگر 
ــه  ــه ب ــذرد و ۲۸ ژانوی ــه می گ ــتی ترکی و فاشیس
ــره ی  ــاد و خاط ــت ی ــالروز گرامیداش ــوان س عن
تمــام شــهدای درســیم در ایــن نسل کشــی 
ــس از ۷۸ ســال و  ــی شــده اســت. حــال پ معرف
در فضــای کامــال مشــابه یــاد و خاطره ی شــهدای 

نسل کشــی درســیم را گرامــی می داریــم.
ــیم  ــهدای درس ــره ی ش ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
ــرای ملــت کــورد از اهمیــت بزرگــی برخــوردار  ب

کاوان کامدین
نسلکشی؛جنایتعلیهبشریت
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اســت. امــا نبایــد فقط بــه گرامیداشــت یاد شــهدای 
ــی  ــات جنگ ــن جنای ــرد و ای ــت ک ــیم کفای درس
ــد  ــه بای ــت ترکی ــغالگر و فاشیســت دول ــت اش دول
در جوامــع بیــن المللــی بــه عنــوان »نسل کشــی« 
پذیرفتــه شــود. زیــرا تــا زمانیکــه جنایــات بیشــمار 
دولــت ترکیــه بــه عنــوان »جنایــت علیه بشــریت« 
محکــوم نگــردد، همچنــان بــه ایــن سیاســت صــد 
ــغالگر و  ــت اش ــرا دول ــد داد. زی ــه خواه ــاله ادام س
فاشیســت ترکیــه هنــوز هــم دســت از ایجــاد یــک 
ملــت یکدســت و یکنواخــت  تــرک نکشــیده و بــه 

سیاســت های نسل کشــی فرهنگــی - فیزیکــی 
ــد.  ــه می ده ــان، ادام ــش چشــم جهانی پی

ــدام  ــه اق ــل،  » هرگون ــازمان مل ــف س ــق تعری طب
ــی بخــش  ــودی و حــذف فیزیک ــه ناب ــادرت ب و مب
یــا کلیــت گروهــی نــژادی، قومــی، ملــی، مذهبــی 
یــا ایدئولوژیکــی نسل کشــی اســت و  هرگونــه اقــدام 
بــه نابــودی کل یــک گــروه نــژادی، ملــی، مذهبــی 
ماننــد کشــتار دســته جمعــی یــک گــروه خــاص، 
ایجــاد لطمــات روانــی و جســمانی بــر یــک گــروه 
ــروه  ــک گ ــراد ی ــه اف ــه زدن تعمــدی ب ــژه، ضرب وی
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــل معیارهای ــاص، تحمی خ
تولــد فرزنــدان آن هــا، جابه جایــی اجبــاری فرزنــدان 
ــیب  ــرای آس ــزی ب ــر، طرح ری ــه یکدیگ ــا ب گروه ه
رســاندن بــه گروهــی خــاص و غیــره همــه از 

مصداق هــای بــارز نسل کشــی می باشــند«. 
طبــق همیــن تعاریــف بیــن المللــی دولت اشــغالگر 
و فاشیســت تــرک، طــی صد ســاله گذشــته مرتكب 
ــوز  ــات جنگــی شــده اســت. اگــر هن صدهــا جنای
ــات  ــن جنای ــی از شــناخت ای ــه ی جهان ــم جامع ه
ــس  ــد، پ ــرباز می زن ــی« س ــوان »نسل کش ــه عن ب
نبایــد از قانــون، حقــوق بشــر و معیارهــای مــدرن 
دمکراتیــک بحــث بــه میــان آورد، بلکــه ایــن منافــع 
سیاســی و اقتصــادی اســت کــه پذیــرش و یــا عــدم 

ــه مــوارد را تعییــن می ســازد.  پذیــرش ایــن گون
ــریت  ــه بش ــت علی ــای جنای ــر از پایه ه ــی دیگ یک
عــدم شفاف ســازی در مفهــوم جنایــات ضدبشــری 
می باشــد. وقتــی ســازمان ملــل، کنوانســیون منــع 
ــان  ــرور زم ــمول م ــدم ش ــرای ع ــی را ب نسل کش
ــات علیــه  ــات زمــان جنــگ و جنای در مــورد جنای

پــس در ۷۸میــن ســالروز نسل کشــی 
کوردهــای علــوی درســیم، بجــای گلــه و 
رویکردهــای مظلوم منشــانه و طلــب حــق 
از جــالدان، بایــد در حوزه هــای قانونــی و 
سیاســی مبارزات دمکراتیک خــود را ارتقا 
بخشــید. ایــن صحیح تریــن  و مفیدترین 
رویکــردی اســت کــه می توانــد از جنایت 
کنونــی دولت جنایتــکار ترکیــه جلوگیری 
نمایــد. بایــد احــزاب، رهبــران، جناح های 
سیاســی کــورد، روشــنفکران و متفکرین، 
آکادمیســن و تمــام اقشــار ملــت کــورد 
ــه اثبــات رســانیدن و  ــا جهــت ب در اروپ
بــه رســمیت شناســاندن جنایــات دولــت 
اشــغالگر ترکیــه مبــارزه کننــد، و تــالش 
نماینــد تــا در در تکاپــوی احقــاق حقــوق 
ملــی، دمکراتیــک و مشــروع خــود 

ــند.  تاثیرگذار باش
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اجــرا  میــالدی   ۱۹۶۸ نوامــر   ۲۶ )تصویــب  بشــریت 
بــه  می کــرد  بررســی  میــالدی(   ۱۹۷۰ نوامــر   ۱۱

وضــوح از عطــف بــه ماســبق شــدن آن ســخن بــه 
میــان آورد. در مــاده ی یــک ایــن پیمان آمده  اســت: 
ــر  ــم زی ــرای مجــازات جرای ــی ب ــرور زمان ــچ م »هی
وجــود نــدارد و زمــان و تاریــخ ارتــکاب ایــن جرایــم 
در مجــازات تغییــری نمی دهــد. زیــرا جنایــات 
نژادکشــی در پیمــان ۱۹۴۸ توصیــف شــده  اســت«.

ــغالگر   ــکار و اش ــت جنایت ــال دول ــوان مث ــه عن ب
ترکیــه پــس از نسل کشــی ۱۹۳۸نــام کــوردی شــهر 
»درســیم« را بــه »تونــج اَلــی« )در زبــان ترکــی بــه 
معنــی ُمشــت آهنیــن اســت( تغییــر داد. ایــن خــود 
ــی  ــات نسل کش ــانه های اثب ــن نش ــی از بزرگتری یک
ــودی  ــا نیســت و ناب ــدف صرف ــا ه ــت. در اینج اس
فیزیکــی و گروهــی قومــی - مذهبــی نیســت، بلکــه 
تغییــر هویــت ملــی و مذهبــی مــردم بومــی منطقه 
از اساســی ترین اهــداف دولــت جنایتــکار و اشــغالگر 

بــوده و هســت! 
ــات خــود را  هیــچ دولــت جنایتــکاری هرگــز جنای
نخواهــد پذیرفــت و هیــچ دولــت ســومی در جهــان 
بــدون تــالش و کوشــش ملتــی کــه معــرض 
ــد در  ــد ش ــر نخواه ــه، حاض ــرار گرفت ــام ق قتل ع
چنیــن مــواردی موضــع سیاســی و قانونــی نشــان 
ــی، سیاســی و  دهــد. مگــر اینکــه فشــارهای قانون
ــرش  ــه پذی ــر ب ــا را ناگزی ــن قدرت ه ــی ای اجتماع

ــد.   ــی گردان ــن تعهدات چنی
پــس در ۷۸میــن ســالروز نسل کشــی کوردهــای علوی 
درســیم، بجــای گلــه و رویکردهــای مظلوم منشــانه و 
طلــب حــق از جــالدان، بایــد در حوزه هــای قانونــی 

و سیاســی مبــارزات دمکراتیــک خــود را ارتقــا 
بخشــید. ایــن صحیح تریــن  و مفیدتریــن رویکردی 
ــت  ــی دول ــت کنون ــد از جنای ــه می توان ــت ک اس
جنایتــکار ترکیــه جلوگیــری نمایــد. بایــد احــزاب، 
رهبــران، جناح هــای سیاســی کــورد، روشــنفکران و 
متفکریــن، آکادمیســن و تمــام اقشــار ملــت کــورد 
در اروپــا جهــت بــه اثبــات رســانیدن و بــه رســمیت 
شناســاندن جنایــات دولــت اشــغالگر ترکیــه مبــارزه 
کننــد، و تــالش نماینــد تــا در در تکاپــوی احقــاق 
حقــوق ملــی، دمکراتیــک و مشــروع خــود تاثیرگذار 

شند.  با
ــت اشــغالگر و  ــات دول ــن جنای ــا کنــون ای چــون ت
فاشیســت ترکیــه در ســطح بین المللــی بــه عنــوان 
ــه رســمیت شــناخته  »جنایــت علیــه بشــریت« ب
نشــده، حــال پس از گذشــت مــدت زمانــی قریب ۸۰ 
ســال، در شــمال، غــرب، جنــوب کوردســتان و حتی 
شــنگال ایــن سیاســت ها تــداوم دارد. بــدون شــک 
ــوق  ــازمان حق ــا، س ــه ی اروپ ــل، اتحادی ــازمان مل س
بشــر و تمــام نهادهــای بین المللــی در صورتــی کــه 
بیــش از ایــن در مقابــل اعمــال جنایتکارانــه ی رژیم 
اشــغالگر ترکیــه ســکوت اختیــار کننــد، بــا دولــت 
ــد  ــرم بشــمار خواهن ــریک ج ــه ش ــکار ترکی جنایت
آمــد. افــکار عمومــی جهانــی در ایــن مقوله، آنــان را 

مســئول خواهــد دانســت. 
ایــن واقعــه ی تاریخــی از چنــان اهمیتــی برخــوردار 
ــه  ــوری ترکی ــخ جمه ــه تاری ــا زمانیک ــه ت اســت ک
تحــت پیگــرد قانونــی قــرار نگیــرد، جنایــات  کنونــی 

ادامــه پیــدا خواهنــد نمــود.
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روزا لوکزامبــورگ زاده ی ۱۸۷۰ – درگذشــته ی ۱۹۱۹« 
انقالبــی و رهبــر سوسیالیســت و کمونیســت آلمانــی 
از مهم تریــن چهره هــای  او  بــود.  لهســتانی تبار 
سوسیالیســتی در آغــاز قــرن بیســتم بــود. او از 
اصلی تریــن بنیان گــذاران حــزب سوســیال دموکــرات 
پادشــاهی لهســتان و لیتوانی و اتحادیه اسپارتاکیست 

)بعدها:حــزب کمونیســت آلمــان ۱۹۱۸( بــود.
در ســال ۱۹۱۹ در پــی خیــزش ژانویــه، توســط دولــت 
آلمــان دســت گیر و بــه هــم راه دیگــر رهبــران حــزب 
کمونیســت آلمــان از جملــه کارل لیبکِنْشــت، تیرباران 
شــد. لوکزامبــورگ و لیبکنشــت از چهره هــای 
محبــوب نــزد اکثــر سوسیالیســت ها و کمونیســت ها 

. هستند
آرای او مکتبــی را شــکل داد کــه به لوکزامبورگیســم 

ــهور است. مش

زندگی تولد و نوجوانی
ــوش،  ــارس ۱۸۷۱ در زام ــورگ در ۵ م ــا لوکزامب رزالی
شــهری از لهســتان کنگــره، )کــه آن روزهــا تحــت 
کنتــرل امپراتــوری روســیه بــود( چشــم بــه جهــان 
گشــود. او کوچک تریــن فرزنــد خانــواده یهــودی خــود 

بــود.
پــس از نقــل مــکان خانواده بــه ورشــو، رزا تحصیالت 
خــود را در ایــن شــهر آغــاز کــرد و همین جــا بــود 
ــی  ــه فعال ــا« پیوســت و ب ــروه »پرولتاری ــه گ ــه ب ک
سیاســی بــدل شــد. بــه ســال ۱۸۸۹، در حالــی کــه 
تنهــا ۱۸ ســال داشــت، بــرای جلوگیــری از دســتگیر 

شــدن، از لهســتان گریخــت و بــه ســوئیس رفــت.
دوران دانشجویی

در زوریــخ، او عــالوه بــر ادامــه فعالیت هــای انقالبــی، 
تحصیــالت خــود را در رشــته علــوم طبیعــی و اقتصاد 

آلترناتیو
روزالوکزامبورگ
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سیاســی در دانشــگاه زوریخ ادامه داد. در این دانشــگاه 
عــالوه بــر او کســانی چــون آناتولــی لوناچارســکی نیــز 

حضور داشــتند.
در ایــن دوره و پیــش از انشــعاب در حــزب سوســیال 
دموکــرات کارگری روســیه، رزا با بســیاری از سوســیال 
چــون  شــخصیت هایی  و  روســی  دموکرات هــای 

گئورگــی پلخانــف و پــاول آکســلرد آشــنا شــد.
ــورگ  ــه لوکزامب ــود ک ــل از آن ب ــنایی ها قب ــن آش ای
اختالفــات نظــری شــدید خــود بــا حــزب سوســیال 
دموکــرات کارگــری روســیه بــر ســر مســائلی همچون 

حــق تعییــن سرنوشــت لهســتان را ابــراز دارد.
رزا بــا حــق تعییــن سرنوشــت ملــل، بــه ایــن علت که 
ایــن امر جنبــش بین المللی سوسیالیســتی را تضعیف 
می کنــد، مخالــف بــود و بــه خاطــر همیــن اختــالف 
دیــدگاه، از حــزب سوســیال دموکرات کارگری روســیه 
و حــزب سوسیالیســت لهســتان جــدا شــد و ابتــدا از 
ــام »آرمــان کارگــران«  ــه ن بنیان گــذاران نشــریه ای ب
ــاهی  ــرات پادش ــیال دموک ــزب سوس ــاً ح ــود و نهایت ب

لهســتان را بنیان گذاشــت.
مهاجرت به آلمان

ــعه  ــوان »توس ــا عن ــه ای ب ــا پایان نام ــال ۱۸۹۸ ب در س
صنعتــی لهســتان« مــدرک دکتــرای خــود را دریافــت 
کــرد. در همیــن ســال بــود که او بــه آلمــان مهاجرت 
ــتاو  ــی، گوس ــر آلمان ــک کارگ ــا ی ــا ازدواج ب ــرد و ب ک
ــه  ــه دســت آورد و ب ــن کشــور را ب ــک، ملیــت ای لوب
برلیــن رفــت و بــه حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان 

پیوست.
تنهــا کمــی پــس از پیوســتن بــه حــزب، نوشــته ها و 
فعالیت هــای تهییجــی پرشــور و انقالبــی او آغــاز شــد.
در ایــن دوران او یکــی از کتاب هــای معروفش »اصالح 

یــا انقــالب« را نوشــت. در ایــن کتــاب رزا بــه طــرح 
محوری تریــن موضــوع مباحثات سوســیال دموکراســی 
ــی  ــش تجدیدنظرطلب ــه جنب ــان پرداخــت و علی آلم
کــه توســط ادوارد برنشــتاین رهبــری می شــد، بــه پــا 
خاســت و با هم کاری کســانی چون کارل کائوتســکی، 

مانــع از تســلط خــط برنشــتاین بــر حــزب شــد.
انقالب ۱۹۰۵ روسیه و اوج فعالیت سیاسی

ــرای  ــورگ ب ــیه، لوگزامب ــالب ۱۹۰۵ روس ــن انق در حی
ــا  ــت و همان ج ــو رف ــه ورش ــون ب ــه انقالبی ــک ب کم
زندانــی شــد. لوکزامبــورگ در روســیه، از لنین حمایت 
ــه احــزاب منشــویک و سوسیالیســت  می کــرد و علی

ــت می کــرد. ــی، از حــزب بلشــویک، حمای انقالب
ــه  ــیه، ب ــالب ۱۹۰۵ در روس ــوع انق ــد از وق ــی بع کم
را  عمومــی«  »اعتصــاب  نظریــه  رزا  ســال ۱۹۰۶، 
ــالح  ــن س ــوان »مهم تری ــه عن ــرد و از ب ــزی ک پی ری
انقالبــی پرولتاریــا« نــام بــرد. ایــن نظریــه دعواهــای 
جــدی را در حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان ایجــاد 
کــرد و آگوســت ببــل و کارل کائوتســکی را به مخالفت 
ــور و  ــر ش ــه خاط ــن دوره، ب ــت. در ای ــا رزا واداش ب
هیجــان آرام ناپذیــرش، بــه لوکزامبــورگ لقــب »رزای 
ــدد او  ــدن مج ــس از آزاد ش ــد. پ ــز« داده ش خون ری
بــه آلمــان بازگشــت و مشــغول بــه تدریــس در مدرســه 
حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان در برلیــن، شــد و 
یکــی از آثــار معروفــش »انباشــت ســرمایه« )۱۹۱۳( را 
در همیــن ســال ها نوشــت. ایــن کتاب توصیفی اســت 

از حرکــت ســرمایه داری بــه ســمت امپریالیســم.
اسپارتاکیست ها و حزب کمونیست آلمان

در گیــر و دار وقــوع جنگ جهانــی اول، او به هم راه یک 
سوسیالیســت آلمانی، کارل لیبکنشــت، فراکســیونی با 
تمایــالت انقالبــی در حزب سوســیال دموکــرات آلمان 
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ایجــاد کردنــد و آن را »اسپارتاکیســت« نام نهادند.
ایــن فراکســیون، اختــالف نظــر  علــت ایجــاد 
»اسپارتاکیســت ها« بــا موضــع حــزب سوســیال 
دموکــرات کــه از حملــه آلمــان و الحــاق ســایر ممالــک 
ــود. لوگزامبــورگ،  ــه وســیله آن حمایــت می کــرد، ب ب
ــن سیاســت حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان را  ای

»سوســیال شووینیســتی« می خوانــد.
اتحادیــه اســپارتاکوس، خــود را انترناسیونالیســت نامیــد 

ــزب  ــیونال شووینســتی« ح ــه سیاســت »ناس و علی
ــغ  ــه تبلی ــت و ب ــا خاس ــه پ ــرات ب ــیال دموک سوس
ــد  ــی بای ــربازان آلمان ــه س ــده می پرداخــت ک ــن ای ای
سالح هایشــان را بــه ســمت دولــت آلمــان برگردانند و 

آن را ســرنگون کننــد.
بــه خاطــر مخالفــت آشــکار و علنــی او بــا جنــگ، رزا، 
دوبــاره، و این دفعــه بــه هم راه لیبکنشــت، زندانی شــد. 
لوکزامبــورگ در زنــدان، »جــزوه یونیــوس« و »انقالب 
روســیه« کــه شــاید مشــهورترین کتاب هــای او 
هســتند را نوشــت. در »جــزوه یونیــوس« لوکزامبورگ 
ــد و در  از بنیادهــای نظــری اسپارتاکیســت ها می گوی
ــیه و  ــه روس ــی ب ــی اجمال ــیه« نگاه ــالب روس »انق
ــال ۱۹۱۸،  ــویک دارد. در س ــزب بلش ــری ح قدرت گی
دولــت آلمــان، پــس از پایــان جنــگ، لوکزامبــورگ را 
آزاد کــرد و رزا بالفاصلــه شــروع بــه ادامــه فعالیت هــای 

خــود کــرد.
چنــد مــاه بعــد از آنکه رزا بــه همراه کارل لیبکنشــت، 
حــزب کمونیســت آلمــان را تشــکیل دادنــد، در نوامبر 
۱۹۱۸ بــا مشــارکت و هــم کاری او، خیابان هــای برلیــن 

ــپارتاکوس  ــه اس ــای مســلحانه اتحادی ــه درگیری ه صحن

)همــان فراکســیون اسپارتاکیســت ها( می شــود.
قتــل رزا لوکزامبــورگ و کارل لیبکنشــت، در »هفتــه 

ــه یکــی از ســیاه ترین  ــت ک ــی« صــورت گرف خونین
روزهــای آلمــان پس از جنگ جهانی اول اســت. دولت 
سوسیالیســت آلمــان به ریاســت جمهــوری فریدریش 
ــا  ــرای ســرکوب شــورش اسپارتاکیســت ها ب ــرت، ب اب
ارتــش آلمــان بــه توافــق رســید. گوســتاو نســکه، وزیر 
دفــاع نیــز بــا مجــوز دولــت و در چارچــوب حکومــت 
ــبه نظامیان  ــه ش ــه ۱۹۱۹ ب ــم ژانوی ــی، روز شش نظام
»فــرای کورپــس« دســتور داد تــا نیروهــای انقالبــی را 
ســرکوب کننــد. لوکزامبــورگ، از ســران شــورش علیه 
دولــت آلمــان در ژانویــه ۱۹۱۹ بــود  در درگیــری ایــن 
گــروه بــا کارگــران، صدهــا کارگــر کشــته می شــوند. 
رزا لوکزامبــورگ نیــز کــه نمی خواســت دفتــر روزنامــه 
ــن  ــاال گرفت ــا ب ــد، ب ــرک کن ــرخ« را ت ــم س »پرچ
ــه  ــرد ک ــت ها می پذی ــارها و بازداش ــا، فش درگیری ه
مخفــی شــود. همزمــان اطالعیه هایــی بــرای ترغیــب 
مــردم بــه افشــای محــل اختفــای رزا لوکزامبــورگ و 
کارل لیبکنشــت بــر دیوارهــای برلیــن نقــش می بندد:
»اگــر می خواهیــد صلــح، کار و نــان داشــته باشــید رزا 

لوکزامبورگ و کارل لیبکنشــت را بکشید«.
باالخــره روز پانزدهــم ژانویــه ۱۹۱۹ محــل اختفــای آنها 
ــی  ــه هتل ــورگ را ب ــربازان رزا لوکزامب ــت و س ــو رف ل
بردنــد کــه بــه عنوان مرکــز فرماندهــی یگان هــای آزاد 
از آن اســتفاده می شــد. پــس از دشــنام، یــک ســرباز 
بــا ضربــات قنــداق تفنــگ بــر ســر او می زنــد و یــک 
ســتوان نیــز بــا اســلحه خــود بــه شــقیقه او شــلیک 
می کنــد و جســد رزا لوکزامبــورگ در کانالــی در برلین 
انداختــه می شــود. پیــش از او، کارل لیبکنشــت نیــز 

بــه همیــن صــورت کشــته شــد. 
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منطقــه ی جغرافیایــی خراســان از دوران مادهــا تا 
بــه امــروز شــاهد تغییــر و تحــوالت بســیاری بودە 
اســت. بدلیــل دارا بــودن موقعیتــی اســتراتژیک و 
ژئواســتراتژیکی، حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی 
زیــادی را بــه خــود دیــده و بــه ســکونتگاه و مامن 
خلــق هــای بســیار مبــدل گشــته اســت. دارای 
فرهنــگ، ادیــان، مذاهــب و اتنیــک هــای متنوعی 
اســت کــه در اتحــادی بــر روی این پهنــە جغرافی 
باهــم مــی زینــد. ملــل و خلــق هایی چــون عرب، 
کــورد، آذری و ... موزائیــک رنگارنگ خراســانی را 
شــکل مــی دهنــد کــە ســالیان درازیســت زندگی 
مســالمت آمیــزی را بــە دور آن بنــا ســاختە انــد. 
در گذشــتە خراســان محــل عبــور و مــرور تاجران 
ــودە، کــە هنــوز هــم  ــان راه هــای دور ب و بازرگان

بقایــای چاپارخانــە و کاروان ســراهای آن برهــە کە 
بــر جــادە ابریشــم قــرار داشــتە انــد، دیــدە مــی 

ند. شو
ــان  ــۆر« در زب ــام آن از »خ ــە ن ــان ک     خراس
کــوردی بــە معنــای آفتــاب و »هلســان« کــە بــە 
ــە  ــدە و ب ــل ش ــان« تبدی ــە »اس ــان ب ــرور زم م
معنــی بــر آمــدن مــی آیــد، گرفتــە شــدە اســت؛ 
بــه معنــای جایــی کــە آفتــاب طلــوع مــی کنــد. 
تاریــخ حضــور خلــق کــورد در منطقه ی خراســان 
همیشــه اینچنیــن بیــان شــده: در قــرن ١6 کورد 
هــای شــمال کوردســتان و بخــش شــمالی شــرق 
کوردســتان امــروزی از طــرف امپراتــوری صفــوی 
بــرای جلوگیــری از هجــوم تاتارهــا بــه مــرز 
ــد. کــە  ــە خراســان تبعیــد شــدە ان امپراتــوری ب

دلخواز خراسان
ملتدموکراتیکطلوعیبرفرازاندیشهیخلقهایخراسان
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ایــن کــوچ اجبــاری در دو مرحلــە صــورت گرفتــە، 
ــە حــدود ٤0 هــزار انســان کــە  کــە در هــر مرحل
ــتان  ــد از کوردس ــودە ان ــزرگ ب ــیرە ب ــە عش از س
ــن  ــابقه ی ای ــه س ــدەاند. در حالیک ــدە ش کوچان
حضــور تاریخــی بســیار کهــن تــر از ایــن مــورخ 
ــورد  ــق ک ــت حضــور و ســکونت خل میباشــد، عل
در خراســان پدیــده ی پراکنــش فرهنــگ آریایــی 
ـ تــل خلــف میباشــد کــه بــه موجــب اشــاعه ی 
ــان  ــام جه ــنگی در تم ــاورزی ـ نوس ــالب کش انق
صــورت میپذیرفــت، در جهــت دیگــر اقتدارگرایــی 
نیــز چنیــن تحــوالت مشــابه یــی را بخــود میدید.
    رژیــم اســتعمارگر ایــران خراســان را در 
ــوی،  ــان رض ــتان خراس ــە 3 اس ــال١3٨3ه.ش ب س
شــمالی و جنوبــی تقســیم بنــدی کــرد، کــە ایــن 
تقســیم بنــدی اســاس سیاســت متفــرق ســازی 
خلــق هــا و بــە منظــور تفرقــە انــدازی و جنــگ 
افــروزی میــان خلــق هــا بــە اجــرا گذاشــتە شــد، 
تــا کــە رژیــم مســتبد بتوانــد جنــگ ویــژە ی خود 
و سیاســت خفقــان خــود را بهتــر بــە اجــرا گذارند؛ 
چــون اگــر کــە نیــروی خلــق هــا از هــم متفــرق 
شــود، موضــع گیــری آنــان نیــز ضعیــف گشــتە و  
ســرکوب و قتــل و عــام فیزیکــی و فرهنگــی  آنهــا 
راحــت تــر انجــام مــی پذیــرد. زیــرا تنهــا بــا وجود 
تفرقــه اســت کــه هــر خلقــی در برابر خلقــی دیگر 
ــی دیگــر خــود را  ــر مذهب ــی در براب ــر مذهب و ه
جــدا پنداشــتە و ســنگر مــی گیــرد. کــە ایــن نیــز 
ــت  ــی دول ــە افکن ــت و تفرق ــی سیاس ــدف اصل ه
اســتبدادگر حاکــم میباشــد.  بــر همیــن اســاس 
بــر مبنــای خصوصیــات هــر منطقــە و اســتان، بــە 

ــام دادە  ــازی را انج ــن جداس ــە ای ــەای آگاهان گون
ــا منطــق ›‹تفرقــە بینــداز و حکومــت کــن‹‹  و ب
ــدت  ــا ش ــق ه ــان خل ــی در می ــە افکن ــە تفرق ب
مــی بخشــد.  بــرای مثــال کوردهــا در منطقــه ی 
قوچــان )کوچــان- کــە بــە معنــای کوچبــران مــی 
باشــد( بیشــترین جمعیــت کورد را شــامل گشــتە 
کــە بــر حــوزە خراســان رضــوی بحســاب مــی آید. 
درعیــن حــال خراســان شــمالی نیــز از ٨ شــهر کە 
بیشــترین جمعیــت آن کــورد مــی باشــند پدیــد 
آمــدە. طبــق آمــار رســمی رژیــم اشــغالگر ایــران 
ــن منطقــە شــیعە مذهــب  بیشــتر کوردهــا در ای
مــی باشــند، درحالیکــە آئیــن هایی دیگــر از جمله 
یهــودی، ســنی، زرتشــتی و... نیــز وجــود دارنــد 
ــودە و  ــکار ننم ــان را آش ــل سیاســی آن ــە بدالی ک
بــا سیاســت انــکار روبــەرو گردانــدە انــد. در طــول 
تاریــخ خراســان محــل و مامــن اساســی اعتراضــات 
و قیــام هــای آزادیخواهــان و مقاومتگران بــودە، کە 
اکنــون نیــز دارای ایــن پتانســیل و قابلیــت مــی 
باشــد، بــرای مثــال مقاومت ابومســلم خراســانی در 
ــر امویــان همچنیــن یکــی از مراکــز جنبــش  براب
مقاومــت حســن صبــاح بــوده کــه در آن درگیــری 
ــام  ــلجوقیان انج ــت س ــا حکوم ــیاری ب ــای بس ه
ــرکوبگر  ــت س ــای دول ــالش ه ــام ت ــرد. تم میپذی
ــرزندگی و  ــی و س ــن پویای ــور گرفت ــران بمنظ ای
آزادیخواهــی جامعــە بــودە، امــا جامعــه ی کــورد 
و دیگــر جوامــع در برابــر آنــان بــە مقاومــت مــی 
ــت  ــا سیاس ــد. ب ــی آورن ــم نم ــر خ ــد و س پردازن
هــای منــزوی نمــودن، رعــب، وحشــت و گرســنە 
ــر  ــودن و غی ــردە نم ــان پژم ــتن خواه ــە داش نگ
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ــی و ســر زندگــی مــی  ــن پویای فعــال ســاختن، ای
باشــند کــە بــا حقــارت کــردن، کوچــک شــمردن، 
بــی ســواد و خالــی از تفکــر نشــان دادن جامعــه ی 
کــورد در خراســان آنــان را بــە ســوی آسمیالســیون 
و ذوب فرهنگــی یــا از خــود بیگانــە ســازی ســوق 
مــی دهنــد. از طرفــی دم از بــرادری خلــق فــارس 
ــی دیگــر  ــد و از طرف ــی زنن ــا  م ــق ه و ســایر خل
زنــان  و جوانــان را بــە ســوی منجــالب بــی هویتــی 

کــە خــود آن را مهیــا ســاختە، ســرازیر مــی کننــد 
ــان غیــور ایــران انــد در  ــا شــعار کوردهــا مرزبان و ب
تــالش القــا کــردن و قبوالنــدن ذهنیتــی هســتند 
کــە وظیفــە خلــق کــورد بــه مثابــه ی مــزدور یــا 
ســرباز محافــظ از مرزهــای بــە ظاهــر مبــارک و در 
باطــن ننگیــن حاکمیــت والیــت مطلقــه ی فقیــە 
مــی باشــد، کــە آن را هــم خواســتە ی خــدا مــی 
پندارنــد. در همیــن راســتا بســیج ســازی را هــر چە 

بیشــتر در مــدارس و مســاجد گســترش مــی دهند، 
تــا بتواننــد نیروهــای ســپاه ســرکوب گــر خــود را 
ــت  ــد سیاس ــر بتوانن ــت ت ــد و راح ــترش دهن گس
ریشــە کــن کــردن خلــق کــورد و ســایر خلــق هــا 
را بــه وســیله ی قتــل عــام فرهنگی میســر ســازند. 
دولــت ارتجاعــی ایــران کــە بــر ذهنیــت ایدئولــوژی 
اســالم سیاســی و ناسیونالیســم ایرانی اســتوار اســت، 
در ایــن حــوزە هــا افــکار خــود را تبلیــغ مــی کنــد. 
ــا ایدئولــوژی مرتجــع اش در  اســتعمارگری ایــران ب
صــدد آمــوزش و ایجــاد کادرهــای خــود در مــدارس، 
ــە  ــای علمی ــی و حوزەه ــب سیاس ــاجد و مکات مس
مــی باشــد و در ایــن راســتا همــە تنوعــات مذهبــی، 
قومــی و اتنیکــی  جامعــە را بســوی تــک تیپــی در 
چارچــوب یــک پرچــم، یــک مذهــب، یــک زبــان، 
ــان آن  ــد و خواه ــی ده ــوق م ــرز و ... س ــک م ی
ــی از  ــک تیپ ــک جامعــەی دولت-ملتــی ت اســت ی
طریــق آسمیالســیون و بدتــر از آن اتوآسمیالســیون 
بــر روی خلــق کــورد و ســایر خلــق هــای موجــود 
ــار اساســی و ســالح ایدئولوژیکــی  ــد آورد. معی پدی
اساســی آن، اشــغالگری مــی باشــد کــە بــا تکیــە بر 
ــا توهیــن نمــودن  آن بــر جامعــە هجــوم بــردە و ب
بــە معنویــات و ارزش هــای خلــق آن را بخــود 
وابســتە مــی ســازد و ســپاهی از جامعــە ملیتاریــزە 
شــدە مــی ســازد، کــە ایــن جامعــە ملیتاریــزە شــدە 
بــە دور از فرهنــگ، اخــالق، ســنت و معیــار هــای 
ــن  ــت از ای ــە محافظ ــود ب ــی خ ــی و تاریخ حقیق
سیســتم ســرکوب گــر مــی پــردازد و در ایــن راســتا 
بــا افتخــار جوانــان و فرزنــدان خــود را بــا دســتان 
خــود بــرای خدمــت رســانی بــە ســالخ خانــە مــی 

ــی  ــر ریشــە خــود م ــر گیاهــی ب »ه
رویــد«، و هــر هویتــی بــر روی ریشــە 
ــیمای  ــدا و س ــی، ص ــار اخالق و معی
ــە  ــد. جامع ــی یاب ــود را م ــی خ حقیق
ی بــی هویــت و انســان بــی هویــت 
ممکــن نیســت کــە دارای ارادە، بــاوری 
و خودآگاهــی باشــند، چــون بــە هویتی 
بیگانــە مبــدل گشــتە و بــا آن ظاهــر 
ــت  ــوان گف ــی ت ــە م ــود، ک ــی ش م

ــردە اســت. م
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فرســتند.  ایــن سیســتم ضــد خلقی هیچ ارزشــی 
ــل  ــا قائ ــق ه ــرای خل ــە ب ــان و ن ــرای جوان ــە ب ن
نبــودە؛ خلــق کــورد و دیگــر خلــق هــا را به چشــم 
دشــمن خــود نگریســتە و در تــالش بــرای انتقــام 
ــق  ــورد و دیگــر خل ــق ک ــرا خل ــری اســت، زی گی
ــل اشــغالگر  ــر دشــمن و اســتعمار دوئ هــا در براب
ســر تســلیمیت فــرود نیــاوردە و نمــی آورنــد. در 
ذهنیــت فاشیســتی والیــت مطلقــه ی فقیــه هیچ 
جایگاهــی بــرای خلــق کــورد و دیگــر خلــق وجود 
نداشــتە و نخواهــد داشــت و همیشــە بــرای منافــع 
اشــغالگر بــە کار بســتە و بــە حاشــیە رانــدە مــی 
شــوند. رژیــم مســتبد ایــران در منجــالب باتالقــی 
افتــاده کــه هرچــە بیشــتر دســت و پــا زند، بیشــتر 
ــر خفــه  ــت محکــم ت ــه و در نهای ــرو رفت در آن ف
میگــردد، زیــرا ممکــن نیســت کــە بتــوان هویــت 
ــکار  ــد را ان ــران میزین ــە ای ــه در پهن ــی ک جوامع
ــان  ــان و جوان ــتین زن ــر راس ــە گوه ــود. هرچ نم
انــکار شــده و در همیــن راســتا سیاســت از خــود 
ــود در آوردن  ــوغ خ ــر ی ــە زی ــازی و ب ــە س بیگان
را بــە اجــرا گذاشــتە شــود، کیــن و نفــرت زنــان 
ــان خلــق نیــز بیشــتر مــی شــود. همــان  و جوان
گونــە کــە آتش فشــانی فــوران کــردە و همــە چیز 
پیــش رویــش را مــی ســوزاند. نیــرو و ارادە  زنان و 
جوانــان نیــز همانگونــە اســت. تــا بــە حــال جامعە 
ی کــورد خراســان بــە دلیــل نبــودن پیشــاهنگ و 
رهیافتــی اساســی همیشــە بــا حملە اســتعمارگرانە 
ــە رو گشــتە اســت. امــا حــال  و قتــل و عــام روب
بــا پیشــاهنگی رهبــر عبداللــه اوجــاالن و ســبک 
حیــات ملــت دموکراتیــک ایشــان مدلیســت کــە 

همیشــە در جســت و جــوی آن بودەانــد و تنهــا راه 
محافظــت از خلــق در برابــر انــکار و قتــل و عــام 
ــرای خــروج  مــی باشــد. ایــن موقیــت تاریخــی ب
از منجــالب و ســالخ خانــەی فاشیســم و ذهنیــت 
ناسیونالیســتی ایرانــی مــی باشــد؛ تــا کــە بتوانیــم 
ــی  ــی و ذات ــالق طبیع ــگ و اخ ــت، فرهن ــا هوی ب
ــەای  ــان و جامع ــر انس ــم. ه ــی نمایی ــود زندگ خ
ــوده، و خلــق کــورد نیــز  دارای هویــت تاریخــی ب
دارای هویتــی مختــص بــە خــود میباشــد، کــە این 
ــا ســازماندهی،  خصوصیــات هویتــی و فرهنگــی ب
خودآگاهــی، مشــارکت و مســئولیت تاریخــی برای 
جلوگیــری از آسمیالســیون و قتــل  عــام فرهنگــی 
ــد.  ــا نماین ــگیری را ایف ــش پیش ــد نق ــی توانن م
ــان کــە روح شــاداب و  جامعــە جــوان کــورد و زن
شــورانگیز جامعــە را تشــکیل مــی دهنــد، در برابــر 
ــتاری  ــب ایس ــد صاح ــیانە بای ــە وحش ــن حمل ای
راســتین باشــند. زیــرا هــر حملــە ای کــە بســوی 
هویــت کــوردی و ســایر خلــق هــا مــی شــود در 
حقیقــت هجومی بســوی ارزش، مقدســات و ســیاه 
نمایــی تاریــخ و ریشــە کــن کــردن آنهــا اســت. در 
ایــن راســتا بیشــترین لطمــەای کــە از تاریــخ تــا 
ــان  ــان و جوان ــە روی زن ــم روب ــروز خوردەای ــە ام ب
شــدە اســت و حــال مســئولیت مبــارزه بــا ایــن امر 
بــر عهــدە ی قشــر زنــان و جــوان مــی باشــد. زیرا 
تــا بــە حــال بــە دلیــل نبــود ســازماندهی و نبــود 
خودآگاهــی در خصــوص سیاســت هــای سیســتم 
اســتعمارگر دچــار بــی بــاوری و بــی ارادگی گشــتە 
ایــم، امــا حــال بدیــن گونــە نیســت. ایــن فرصــت 
اســتثنایی را غنیمــت شــمردە و بــە ســوی ریشــه 
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و جوهــر خــود بــا تمــام تــوان گام برداشــتە و در 
ایــن راســتا مســئولیت تاریخــی خــود را جامــە ی 
ــر ریشــە خــود  عمــل پوشــانیم. »هــر گیاهــی ب
مــی رویــد«، و هــر هویتــی بــر روی ریشــە و معیار 
اخالقــی، صــدا و ســیمای حقیقــی خــود را مــی 
یابــد. جامعــە ی بــی هویــت و انســان بــی هویــت 
ممکن نیســت کــە دارای ارادە، بــاوری و خودآگاهی 
باشــند، چــون بــە هویتی بیگانــە مبدل گشــتە و با 
آن ظاهــر مــی شــود، کــە مــی تــوان گفــت مــردە 
اســت.  ذهنیــت فاشیســتی دولــت اشــغالگر ایــران 
بــە گونــە ای سیســتماتیک در تالش برای کشــتن 
روح جامعــە اســت. امــا بــە دلیل هوشــیار بــودن و 
رفلکــس زنــان و جــوان نتوانســتە آن را بطــور تمام 
و کمــال بــە اجــرا بگــذارد و اکنــون نیــز بــا اعــدام 
و ایجــاد رعــب و وحشــت خواهــان نتیجــه گرفتــن 
اســت. مــا بایــد آگاه بــودە و دقــت نمائیــم کــە این 
سیســتم هیچــگاه چنیــن نیرویــی نخواهــد یافت و 
بــه همیــن علــت بــا راه هــا و متــد هــای گوناگــون 
خواهــان اجــرای قتــل عــام اســت، زیــرا هــر اتفاقی 
کــە در جامعــە رخ مــی دهــد هــر جــوان و زنــی 
کــە بــە خودکشــی، خودســوزی، اعتیــاد و تجــاوز 
جســمی و جنســی روبە رو شــدە، مســبب اساســی 
آن ذهنیت اســتعمارگر و فاشیســتی رژیم مســتبد 
ایــران مــی باشــد. اشــغالگری ایــران بــرای مشــروع 
نمــودن خــود، در تــالش اســت تــا خــود را ناجــی 
جلــوە دهــد. چگونــە مــی تــوان فاشیســتی کــە بر 
ســرکوب، اعــدام و کشــتن زنــان و جوانــان خــود 
ــظ  ــی و محاف ــتە را ناج ــە داش ــا نگ ــر روی پ را ب
خلــق کــورد و ســایر خلــق هــا دیــد. زیــر بنــای 

ــر  ــوژی آن ب ایــن فاشیســم و ذهنیــت کــە ایدئول
روی قتــل و عــام و بــی اخــالق نمــودن جامعــە بنا 
شــدە اســت و وظیفــە آن نــە حفاظــت از مــردم و 
خلــق خراســان، بلکــە حفاظــت از اریکــه ی قدرت 
ــر  ــە ه ــرای آن دســت ب ــد و ب ــی باش ــش م خوی
کاری مــی زنــد، تــا این نقاب از رو برداشــتە نشــود 
و اقتــدار خــود را تــداوم بخشــد. حــال ایــن نقــاب 
افتــادە و صــورت و ذهنیت اشــغالگر آشــکار گشــتە 
اســت. بدیــن منظــور پــروژە ملــت دموکراتیــک بــا 
ــان بهتریــن و زیباتریــن  پیشــاهنگی زنــان و جوان
جایگزیــن ایــن سیســتم قدرتمدارانــه مــی باشــد 
زیــرا پــروژە ملــت دموکراتیــک تنها رهیافــت برون 
رفــت از بــی هویتــی و فقــر فرهنگــی بــودە، نقــش 
راســتین تاریخــی خــود را ایفــا نمــوده و بــە ســوی 
ــا  ــتە و ب ــی گام برداش ــی و وجدان ــە اخالق جامع
ســایر خلــق هــا، ادیــان و فرهنــگ هــای گوناگــون 
ــان  ــه ارمغ ــه را ب ــی آزادان ــر حیات ــار یکدیگ در کن

میــاورد.
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١200 ســال قبــل در ایــن ســرزمین در برابر حاکمیت 
اســالم اقتدارگــرا و دفــاع از فرهنــگ وعقایــد خویش 

و حیاتی شــرافتمندانه، جنبشــی شــکل می گیرد.
دو  می گوید:«همیشــه  اینبــاره  در  آپــو  رهبــر 
خطمشــی در برابــر یکدیگــر بــر حضــور و موجودیت 
ــا  ــه ب ــی ک ــد. دوخط مش ــاری کرده ان ــود پافش خ
ــد  ــال رش ــر درح ــاوت از همدیگ ــت متف دو ذهنی
بودنــد. یکــم خط مشــی قدرتمــدار کــه مزدوریــت، 
تســلیمیت، بــرده داری، ســلطه گری، ظلــم و نابــودی 
و دوم خطمشــی مقاومت گــر کــه طرفــدار اندیشــه  و 
فلســفه ی همزیســتی، اخالق مداری، آزادی و یکسانی 
را مبنــا گرفته انــد. تاریــخ نگاشــته شــده ی موجــود، 
تاریــخ خانــدان، پادشــاهان وحاکمان قدرتمــدار بوده 
و از همیــن رو در هــر خوانــش تاریــخ همیشــه 

ــل،  ــش اصی ــه ی بخ ــه مثاب ــی ب ــت بخش سرنوش
ــم و  ــرو می گردی ــه روب ــه گان جامع ــده ونخب برگزی
تمامــی ســیر تاریــخ درچارچــوب آن بخــش برگزیده 
و خانواده هایشــان خالصــه و محــدود می گــردد. 
ــا آئیــن و یــا ملــت خاصــی  همچنیــن هویــت او ب
ــه داده  ــه ارائ ــوی جامع ــوان الگ ــه عن ــریح و ب تش
می شــود. ایــن دیــدگاه بــه تنهایــی بازگوکننــده ی 
ــه  ــه ب ــی را ک ــوده و مفهوم ــاالر ب ــی مردس ذهنیت
ــا  ــت:« م ــه اس ــد، اینگون ــل می نمای ــه منتق جامع
اصیــل هســتیم، برگزیــدگان خداییــم و از همیــن رو 
ــد؛  ــای می گیرن ــوام ج ــش ع ــه در بخ ــانی ک کس
رعایــا بــوده و در خدمــت برگزیــدگان هســتند. ایــن 
واقعیــت  نشــانه ی یــک تضــاد طبقاتــی، بــر مبنــای  
ارباب-بــرده می باشــند.  دوآلیتــه ی رب-عبــد و 

آندوک سنه
بابک؛پیشاهنگخلقهایستمدیده
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ــچ  ــه هی ــع ب ــات جوام ــاره ی حی ــن صــورت درب بدی
عنوانــی هیــچ آگاهــی موجــود نیســت؛ بلکه بــه طور 
ــودی همــه  ــروزی و شکســت، رشــد و ناب کامــل پی
زیــر پوشــش خــدا ) شــاه – حاکــم ( قــرار دارنــد. 
تمامــی هنرهــا، ادبیــات علــم و غیــره در چارچــوب 
تعییــن  شــده از ســوی حاکمــان مدیریت می شــوند. 
هــر کــس چنگیزخــان، اســکندر، ســارگون، پادشــاه 
و فرمانــداران را شــناخته و آن ملــت بــه وجــود 
آنهــا مباهــات می نمایــد. امــا کشــتارهای میلیونــی 
انســان ها، نابــوری عقایــد، فرهنگ هــا، زبــان و 
ــا  ــی خلق ه ــای اجتماع ــی ارزش ه ــا و تمام ملت ه
ــی در  ــده و حت ــان داده ش ــی نش ــی و طبیع معمول
ــرای  ــه عنــوان امــری مجبــوری ب بســیاری مــوارد ب
جامعــه تعریــف گشــته کــه حــق هیچ گونــه بحــث و 

ــد. ــاره را ندارن بررســی در اینب
ــر  ــخ ب ــن تاری ــه در ای ــی ک ــر درد و رنج ــی اگ حت
مــردم تحمیــل شــده را نیــز در نظــر نگیریــم، ایــن 
بخــش برگزیــده کشــتار آنهــا را مبــاح دیــده، ماننــد 
بربــر، منافــق، یاغــی، تروریســت و غیــره شــناخته و 
هرگونــه تهمــت و افتــرای بی اخالقــی و بی فرهنگــی 
ــی را  ــن اوضاع ــن شــیوه چنی ــا زده و بدی ــر آنه را ب
ــن  ــان چنی ــدف از بی ــد. ه ــا می قبوالنن ــه خلق ه ب
مثالهایــی ایــن اســت تــا بــه صــورت واقع بینانه تــری 
تلقینــات و آموخته هــای دروغینــی کــه بــه صــورت 
گشــته اند،  دروغپــردازی  شــفاهی  و  نوشــتاری 
تشــخیص داده و بیشــتر بــه واقعیــت دســت  یابیــم. 
ــه عنــوان مثــال چــرا پــس از اشــغال ســرزمینی،  ب
ــی  ــرا تمام ــده و چ ــرده ش ــراه ب ــا ب ــتار خلق ه کش
ــتاری،  ــای نوش ــی ارزش ه ــدس، تمام ــگاه مق عبادت

ــرا  ــوند؟ چ ــده می ش ــود گردان ــری و تاریخــی ناب هن
پیشــاهنگان خلق هایــی کــه می خواهنــد بــا حیثیــت 
ــه وحشــیانه ترین  و شــرافت خــود زندگــی کننــد، ب
شــیوه تحقیــر و کشــته می شــوند؟ وقتــی کــه ایــن 
پرســش ها فکــر مــا را بــه جســتجو ســوق می دهــد، 
ــا ایجــاد می شــود، راه  ــی کــه در ذهــن م چالش هائ
بــر درک و رونمائــی از تاریــخ حقیقــی  زیــر روپــوش 
ملی گرایــی، نژادپرســتی، تحکــم، ظلــم و اســتبداد را 

بــر مــا خواهــد گشــود. 
بابــک روح همیشــه زنــده و پویــای خلق هــای تحــت 
ســتم اســت. دربــاره ی حیــات دوران کودکــی و 
جوانــی، همچنیــن دربــاره ی مــادر و پــدر او اطالعات 
دقیــق و شــفافی در دســترس نمی باشــد. مــا 
ــک  ــدان، باب ــرگ جاوی ــس از م ــم پ ــا می دانی تنه
پیشــاهنگی جنبــش خرمیــان را برعهــده می گیــرد. 
ــی  ــال از زندگ ــه 23 س ــک ب ــز نزدی ــس نی از آن پ
خــود، رهبریــت قیــام بــزرگ خرمدینان کــه مردمان 
بســیاری از خلق هــای مختلــف منطقــه بــه آن 
گرویــده بودنــد را بــر عهــده داشــت. از همین روســت 
کــه خلق هــای بســیاری در ایــران او را رهبــر خــود 
ــا  ــد. ام ــت می نماین ــاب آورده و از او صیان ــه حس ب
ــم در  ــای حاک ــوی نظام ه ــی از س ــای فراوان تالش ه
ــه انحــراف  طــول دوران مختلــف تاریخــی جهــت ب
کشــاندن واقعیــت وجــودی بابــک بــه عنــوان رهبــر 
خلق هــا بــا ذهنیــت فاشیســتی و هــدف ملی گرایانــه 
صــورت پذیرفتــه، تــا آن را بــه ابــزاری جهــت بی معنا 
نمــودن همبســتگی و اتحــاد میــان خلق هــا بــه کار 
ــارزات  ــی مب ــه تمام ــت ک ــن در حالی س ــد. ای بندن
بابــک در راه همزیســتی صلح آمیــز خلق هــا و مقابلــه 
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ــوده اســت. درمیــان  ــا ناحقــی و اقتــدار حاکمــان ب ب
ــر  ــاهنگی آن را ب ــک پیش ــه باب ــی ک ــوف مبارزات صف
ــورد،  ــم از ک ــیاری اع ــای بس ــت، خلق ه ــده داش عه
فــارس، عــرب، رومــی، ارمنــی، آذربایجانــی و مذاهب و 
جوامــع بســیار دیگــری بــا اعتقــاد بــه برابــری و آزادی 
وجــود داشــته اند. درک ایــن مهــم در پیشــگیری و از 
میــان بــردن اهــداف و برنامه هــای حاکمانــی کــه بــا 
هــدف اشــاعه ی ملی گرایــی و رواج دشــمنی خلق هــا 
از اهمیــت بســزایی برخــوردار می باشــد. امــروزه صدها 
منبــع نوشــتاری، تــالش و جنبــش وجــود دارنــد کــه 
ــن اشــخاص تاریخــی ایجــاد شــده  ــوان ای تحــت عن
ــه ی  ــرای جامع ــخ ب ــول تاری ــی ط ــا در تمام و خلق ه
خــود، جنگیــده و بــا هــدف کشــتار خلق هــای دیگــر 
ــن  ــخن از ای ــر س ــه دیگ ــده اند. ب ــه ش ــه کار گرفت ب
ــان  ــاهان نش ــراه پادش ــار و هم ــق را کن ــق، خل طری
داده انــد. اکنــون بــا اینکــه تنهــا دویســت ســال زمــان 
از ایجــاد دولــت – ملــت گذشــته، ایــن تحریفــات و 
واقعیــات وارونــه را بــه گونــه ای نشــان می دهنــد کــه 
انــگار بشــریت هــزاران ســال بــه همین صورت زیســته 
و هــر کــس دارای ملیــت، زبــان و مــرز مختــص بــه 
ــورد هــدف خــود  ــات نظــام م ــه تبلیغ ــوده ب خــود ب

می پردازنــد.  
ــورد  ــن صــورت م ــات تاریخــی بدی ــی کــه واقعی زمان
تحریــف قــرار می گیرنــد، آن زمــان تاریــخ بــه تاریــخ 
خلــق حاکــم مبــدل شــده و جهــت حفــظ موجودیــت 
ــای  ــودی خلق ه ــق ناب ــود، ح ــه ی خ ــیت  یافت قدس
دیگــر را بــرای خــود مشــروع می بینــد. ایــن رویکــرد 
بــرای دیــن و اعتقــادات نیــز بــه همــان شــیوه، بعــد 
از ظهــور اســالم بــه عنــوان ختــم تمامــی ادیــان، بــا 

پیشــگامی اســالم اقتدارگــرا، بویــژه در دوران امویــان، 
ــای  ــد. قتل عام ه ــمگیر رخ می نمایان ــه ای چش به گون
ــر روی  ــال، ب ــه ی کرب ــه واقع ــیانه ای از آن جمل وحش
خلق هــای منطقــه روی می دهنــد. بــا هــدف گرفتــن 
غنیمــت، تــاراج و ویرانــی همچــون ابــری تاریــک بــر 
تمامــی فرهنگ هــای منطقــه ســایه  گســترانید. تحت 
امــر ابومســلم خراســانی در برابــر ایــن ظلــم و ســتم 
ــه  ــت را ب ــت و خالف ــده شــکل گرف ایســتاری بازدارن
ــا،  ــی این ه ــم تمام ــا علی رغ ــپردند. ام ــیان س عباس
عباســیان نیــز کــه گرفتــار همــان ذهنیــت اقتدارگــرا 
ــانیده و  ــل رس ــه قت ــانی را ب ــلم خراس ــد، ابومس بودن

همــان رویکــرد امویــان را در پیــش گرفتنــد. 
آنچــه کــه از اهمیــت شــایان توجهــی برخــوردار بــوده 
و نبایــد عــدم مدنظــر قــرار دادن آن مــا را بــه اشــتباه 
بکشــاند؛ ایــن اســت کــه جنبــش خرمدینــان نــه بــر 
ضــد دیــن اســالم بــوده و نــه بــر ضــد ملــت عــرب. 
همانگونــه کــه پیشــتر بــدان اشــاره نمودیــم، بــا وفات 
حضــرت محمــد و تصفیــه  ی اهــل بیــت، دیــن اســالم 
ــوان  ــا می ت ــرا ی ــر ســلطه ی اســالمیت اقتدارگ ــه زی ب
گفــت بــه چنــگال حاکمیــت ضــد اســالم درآمــد. بــه 

همیــن خاطــر بــه مقابلــه بــا آن برخاســته اند.
ــن آئیــن، بعدهــا  ــا پیشــاهنگی خــرم باورمنــدان ای ب
ــتم و  ــای تحــت س ــن، خلق ه ــوان خرمدی تحــت عن
مقاومتگــر، حیــات نوینــی را بــه شــیوه ی دمکراتیــک 
و کومینــال تشــکیل می دهنــد. آئیــن مزدکیســم کــه 
ــای آن  ــر مبن ــز ب ــان نی ــادات خرمدین ــع اعتق در واق
شــکل گرفتــه بــود، دنبالــه روی آئیــن زرتشــتی بــوده، 
ــازه  ــانی اج ــت و یکس ــرد، عدال ــر زن – م ارزش براب
ــع  ــادات جوام ــن، و اعتق ــن، آئی ــی دی ــا تمام داده ت
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مختلــف را گردهــم آورد. بــه خاطــر دفــاع از خــود 
در برابــر حمــالت وحشــیانه ای کــه بــروی آنها شــکل 
می گرفــت، تحــت عناویــن مختلــف بــه ســازماندهی 
ــف  ــا، منســتر و عبادتگاه هــای مختل خــود در کوه ه
ــده و در  ــی را زن ــگ مقاومت ــن فرهن ــه و ای پرداخت

ــرا می گذاشــتند.  ــه اج ــی ب ــان زندگ جری
ــته  ــه نانوش ــت ک ــتان زن مبارزی س ــن داس خرمدی
ــه  ــخ ب ــا در تاری ــده ت ــعی ش ــه س ــده و همیش مان
ــن او  ــداران آئی ــازی او و طرف ــیاه نمائی و رسواس س
پرداختــه شــود. خرمدینــان تمثیــل برابــر زن و مرد، 
همچنیــن رد ســروری و اقتــدار و تحکــم بــر انســان 
ــه همیــن خاطــر نیــز توانســته تمامــی  هســتند. ب
ــذب  ــود ج ــه خ ــه را ب ــف جامع ــای مختل بخش ه
ــاله ی  ــت 23 س ــاهنگی و رهبری ــد. دوران پیش نمای
بابــک، درخشــان ترین دوران آئیــن خرمدینــی را در 
بــر دارد. بویــژه چنانچــه از تاریــخ شــفاهی جوامــع 
برمی آیــد، خرمدینــان در ایــن دوران از تاکتیک هــای 
گریالیــی از جملــه نفــوذ، شــبیخون، کمیــن و غیــره 
در برابــر دشــمنان خــود بــه خوبــی اســتفاده کــرده  
ــزرگ و  ــای ب ــان پیروزیه ــش حاکم ــر ارت و در براب
ــم عباســیان  ــد. ظل تاریخــی را نیــز بدســت آورده ان
ــر خلق هــای منطقــه از جملــه کوردهــا، ترکمــن،  ب
ــا  ــن خلق ه ــی ای ــی، تمام ــی و گرج ــارس، ارمن ف
بــه طرفــداران و مبــارزان بابــک کــه در برابــر ظلــم 
آنهــا ایســتاده و می جنگیدنــد، کمک هــای بســیاری 
نمودنــد. در واقــع بابــک نیــروی خــود را همزیســتی 
مســالمت آمیز خلق هــا می گرفــت و ایــن رمــز 
ــان  ــن او در می ــزون آئی ــروزی و محبوبیــت روزاف پی

مــردم بــود. 

می تــوان براحتــی گفــت کــه امــروزه جنبــش 
آزادیخــواه خلــق کــورد، بــر میــراث ایــن مقاومــت و 
مبــارزات بــه پیشــروی بــه ســوی آزادی و دمکراســی 
گام برمــی دارد. بــا ایــن تفــاوت کــه اینبــار از تکــرار 
نواقــص و اشــتباهاتی کــه از رشــد سیســتماتیک و 
وســیع ایــن مقاومت هــا  کــه ســبب بازدارندگــی در 
برابــر دســت یابی جامعــه بــه نتا یــج مطلــوب بودنــد، 
پیشــگیری می نمایــد. بــا بررســی ایــن جنبش هــای 
اساســی  مســئله ی  چندیــن  بــه  مقاومت گــر، 
برمی خوریــم کــه چون کمبــود و اشــتباهات بازدارنده 
ــرم  ــه ایجــاد رف ــا ب ــال آن ه ــوان مث ــه عن ــد. ب بودن
در دیــن اکتفــا نمــوده و بنیــان فلســفی اندیشــه ی 
اجتماعــی بابــک را بــه شــیوه ی تئوریکــی گســترده 
پایه ریــزی ننمودنــد. شــاید هــم بــه همیــن خاطــر 
ــه  ــتر ب ــا، بیش ــور آنه ــا و حض ــه فعالیت ه ــت ک اس
ــارزات و عملیات هــای نظامــی شــناخته  صــورت مب

می شــود. 
ــه ی  ــر پای ــتان، ب ــتان های کوردس ــروزه در کوهس ام
ــان، قرمطــی و  ــزدک، خرمدین ــت زرتشــت، م ذهنی
ــر کار  ــر س ــی ب ــی عظیم ــی مبارزات ــره خط مش غی
ــر اســاس ارزش هــای مشــترک خلق هــای  اســت. ب
منطقــه، از تمامــی جنبه هــای اخالقــی انســانی 
جامعــه، بــدون قائــل شــدن تبعیض جنســیتی میان 
زن – مــرد، آئیــن، ملــت و مرزهــای دولت هــا تــالش 
فراوانــی جهــت همزیســتی در حــال حیــات اســت. 
غنــا و ثــروت واقعــی در خاورمیانــه، از جامعه گرایــی 
موجــود در ایــن ســرزمین نشــات گرفتــه و بر همین 
مبنــا نیــز هــر راه حلــی برای هر مســئله ای، بایســتی 
ــورت  ــه ص ــت، ب ــن واقعی ــرار دادن ای ــر ق ــا مدنظ ب

79



ALTIRNATIV
  OFFICIAL MAGAZINE OF

 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  
PJAKALTIRNATIV

  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

PJAK
88

برابــری، عدالــت و آزادی صــورت پذیــرد. رهبــر آپــو 
در اینبــاره می گویــد: » درون یــک حیــات اشــتباه، 
زیســتنی صحیــح ممکــن نبــوده و کســانی کــه از 
قابلیــت نگاشــتن تاریــخ آزادی خــود محروم باشــند، 
نخواهنــد توانســت به صــورت آزاد زندگــی نمایند. » 
در برابــر وضعیــت اشــتباه و بــه دور از آزادی بایســتی 
منتقدانــه برخــورد کــرد و خودانتقــادی نیــز صــورت 
گیــرد، امــا نبایــد امیــد یافتــن و درک مــوارد صحیح 
و زیبــای زندگــی را نیــز از نظر دور داشــت. بایســتی 
از فردگرایــی، عشــیره گرایی، خانواده گرایــی، زنانگــی 
ــت  ــه نظــام و ذهنی ــق ب ــی متعل و مردانگــی تصنع
اقتدارگــرا، ملی گرایــی، دین گرایــی درون تهــی رهــا 
ــه اندیشــه و دیدگاهــی کــه از  ــم. بازگشــت ب گردی
ایــن توانائــی برخــوردار اســت کــه در نمود یــک فرد، 
جامعــه و در نمــود جامعــه نیــز فــرد و تفاوت منــدی 
و نیازمندیهــای او، توانایــی چاره یابــی مســائل کنونی 
را بــه مــا خواهنــد بخشــید. مردمــان ایــن ســرزمین 
خــود از انســانیت و اخــالق الزم برخــودار بــوده و بــه 
هومانیســم وارداتــی نیــازی نــدارد. بــه طــور خالصــه 
می تــوان نســبت بــه پراکتیــک جنبــش آزادیخواهی، 
چنیــن اســتنباط نمــود کــه حیات شــکل گرفتــه در 
ایــن جنبــش کومینــال، سوسیالیســت و آزاد بــوده و 
ســبک حیــات مبارزاتــی ایــن جنبــش تــداوم راه و 
طریــق بابــک، مــزدک، ابومســلم خراســانی، حســن 
صبــاح، قرمطــی و اســماعیلیون بــوده و اثباتی ســت 
بــر ایــن واقعیــت کــه ایــن ســرزمین تــا چــه انــدازه 
جهــت حیاتــی آزاد و برابر مناســب می باشــد. اگرچه 
ــوده و  ــکار نم ــی را ان ــن خط مش ــمی ای ــخ رس تاری
در گذشــته بــا القابــی بربــر و اکنــون نیــز تروریســت 

و غیــره در صــدد نابــودی آن برآمــده و موجودیــت 
زنــان را چــون سرچشــمه ی پلیــدی تعریــف نمــوده 
و یــا نادیــده انگاشــته اند، ایــن ســخن بابــک کــه » 
داســتان مــن چنــان داستانی ســت کــه نــه بــا مــن 
آغــاز گشــته و نــه بــا مــرگ من پایــان خواهــد یافت 
» کامل تریــن پاســخ و تعریفی ســت کــه بایســتی در 
ــه ایــن ناحقــی  برابــر تالش هــای نظــام اقتدارگــرا ب

داد.      
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ــت  ــتند، در دس ــا هس ــه  ج ــش هم ــات نمای صفح
ــود دارد،  ــش وج ــه ی نمای ــک صفح ــردی ی ــر ف ه
نمایشــی  صفحــات  و  دیجیتالــی  گجت هــای 
پوشــیدنی نیــز در حــال اشــاعه هســتند. صفحــات 
نمایــش انســان را فراگرفتــه اســت. در کل می تــوان 
ــر  ــود ب ــی خ ــال بازنمای ــز در ح ــه چی ــت هم گف
ــه انســان  ــن شــرایطی اســت ک انســان اســت و ای
ــای  ــت. نرم افزاره ــود آورده اس ــر خ ــر س ــود ب خ
ــت  ــه زیس ــه لحظ ــه ب ــت لحظ ــه اینترن ــل ب متص
انســان را رصــد و بازنمایــی می کننــد و بــه اصطــالح 
انســان ها در حــال همرســانی )Share( اطالعــات 
بــا همدیگــر هســتند. هــر فــردی از بیداربــاش تــا 
شــب به خیر خــود را همرســانی  می کنــد. همــه ی 
احساســات و تفکرات اش نیز در این پروســه شــرکت 

دارنــد. در وضعیــت جامعــەی کنترلــی انســان خــود 
داوطلبانــه خــود را بــه کنترل سیســتم در مــی آورد. 
ــه ی  ــام مدرنیت ــان نظ ــرل هم ــتم کنت ــن سیس ای
ســرمایه داری اخیــر اســت. در ایــن سیســتم کنترل 
کــه غالبــا خــود را از طریــق اینترنــت می گســتراند 
ــود را در  ــردم خ ــود ه ــراز وج ــرای اب ــان ها ب انس
رســتوران ها و انــواع غذاهــای رنگارنــگ، در تورهــای 
مســافرتی، در کالســهای آموزشــی، محــل کار، خرید 
و ... بازنمایــی می کننــد و بــه طورکلــی یــک 
زیســت بازنمایــی شــده در جریــان اســت. امــا ایــن 

بازنمایــی تــا چــه حــد حقیقــت دارد؟
بــه نظــر می رســد در ســرمایه داری متاخــر بازنمایــی 
کوچکتریــن ربطــی بــه حقیقت نــدارد. یــک منطق 
ســرد و  خشــک کــه تصاویــرش را روتــوش می کنــد 

آرگش آالسور
تصویرمادرانصلح
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ــازد.  ــان س ــود را پنه ــی موج ــه ی جهان ــا فاجع ت
ــای  ــتر در بحران ه ــه بیش ــر ثانی ــه ه ــی ک در جهان
ویرانگــرش فرومی رود، تصاویر نهار ویژه ی ســبزیجات 
یــک کارمنــد رده بــاال چه پیونــدی با حقیقــت دارد؟ 
ســفرهای ســه روزه داخــل هتلــی چه حقیقتــی را از 
ــا چــه  ــد نشــان دهــد؟ و ی زندگــی خلق هــا می توان
ــە  ــر توریســت ها آشــکار می ســازند؟ ب حقایقــی را ب
طــور کلــی هیــچ!  بــه طور مثــال شــخصیتی فرضی 
وجــود دارد کــه بــه یــک هتــل ســاحل آنتالیــا ســفر 
می کنــد، آیــا او از ایــن ماجــرا خبــر دارد کــه بــا هــر 
لیــره ی ترکــی کــه می پــردازد یــک بمــب بیشــتر بر 
ــرای  ــارد؟ یــا تنهــا چیــزی کــه ب خلــق کــورد می ب
ایــن شــخص مهــم اســت گرفتــن چنــد عکــس و به 
اصطالح همرســانی آن در اینترنت اســت؟  در اعصار 
گذشــته هیــچ حــدی از دروغ و فریــب نمی توانســت 
اینگونــه حقیقــت را بپوشــاند. شــخص فرضــی مثال 
مــا شــب و روز کار می کنــد و قســمتی از حقــوق اش 
را پس انــداز می کنــد تــا در اولیــن تعطیــالت بتوانــد 
بــه ایــن ســفر کذایــی بــرود. چــون تعطیــالت قبلی 
در خانــه  مانــده بــود و از تنهایــی همــەاش داشــت در 
اینســتاگرام چــرخ مــی زد و از اینکــه فــالن دوســت 
و همــکارش بــا یــک تــور تفریحــی چنــد روزه بــه 
فــالن محــل رفتــه در حالــی کــه مــدام دارد از خــود 
ــا  ــال م ــخص مث ــرد. ش ــلفی می گی ــط س و محی
ــرای  ــی ب ــه ی کنون ــه در لحظ ــورد ک ــرص می خ ح
تالفــی وضعیــت مناســب بــرای بازنمایــی را نــدارد. 
انــگار کــه وضعیــت مناســب بــرای بازنمایــی و قدرت 
خریــد یکــی  شــده اند. وضعیــت جامعــەی کنترلــی 
بدین گونــه اســت. شــرایط اقتصــادی انســان ها 

همیشــه بــا ابــراز وجــود آنــان پیونــد داشــته اســت، 
ــن  ــد ممک ــن پیون ــی مخدوش تری ــد کنون ــا پیون ام

اســت.
ــای  ــا گریاله ــگ ب ــه در جن ــغالگر ترکی ــش اش  ارت
آپوئــی کوردســتان علی رغــم ضربــات مرگبــاری کــه 
ــای  ــواع عارضه ه ــار ان ــت، دچ ــته  اس ــل گش متحم
ــز  ــرای گری ــه ب ــوری ک ــه ط ــت، ب ــی گشته اس روان
ــی  ــود را زخم ــان خ ــا، خودش ــا گریاله ــگ ب از جن
می کننــد تــا حداقــل بــه بهانــه ی مــداوای پزشــکی، 
ــا ایــن وجــود  جــان ناقابل شــان را نجــات دهنــد. ب
رژیــم اشــغالگر ترکیــه بــا دم و دســتگاه گســترده ی 
تبلیغاتــی اش، در حــال بازنمایــی تصاویــر دروغیــن و 
روتــوش شــده ی چنــد ســرباز مفلــوک و فاشیســت 
اســت کــه البــد بــرای فریــب افــکار عمومــی ترک ها 
آنهــا را پیــروز میــدان نشــان می دهنــد. ایــن 
تمامــی چیــزی اســت کــه عایــد فاشیســم ترکیــه ای 
می شــود؛ چنــد تصویــر اســتودیویی دروغــی از چنــد 

ســرباز فاشیســت و ترســو.
منطــق ســرمایه داری متاخر کــه در بازنمایــی تصاویر 
ــە اســت. بازنمایــی  غوطــه ور گشــته اســت بدینگون
 )share(امروزه نام دیگر تحریف اســت و همرســانی
بخشــی از آن اســت. اگــر شــخص فرضــی مثال مــان 
ــه  ــی ســاعت هایی را ک ــم، او تمام ــاد بیاوری ــه ی را ب
بــرای سودرســانی بــه ســرمایه داری جــان می کنــد را 
بــه خاطــر بازنمایــی ٤ عکــس در هتلــی 5 ســتاره بە 
بــاد می دهــد. رژیــم فاشیســتی ترکیــه نیــز چنیــن 
اســت، تمامــی امکانــات خــود را بــه کار می گیــرد تــا 
رئیس جمهــور و نخســت وزیــر فاشیســت اش بتواننــد 
2 دروغ بیشــتر تحویــل رســانه های خبــری دهنــد. 
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امــا ایــن تحریفــات و دروغ هــا نتایــج بــدی هــم بــه 
همــراه دارنــد. اگــر شــخص فرضــی مثــال مــا کل 
پس انــداز خــود را بــرای ٤ عکــس بــه بــاد می دهــد، 
رژیــم اشــغالگر ترکیــه بــا اقتصــاد و بودجــه ی مــردم 
ایــن کار را می کنــد. بــرای همیــن شــخص فرضــی 
مثــال مــا همیشــه مقــروض اســت و در ترکیــه نیــز 
نــرخ دالر از 5 لیــره بــه ١5 لیــره ی ترکــی افزایــش 
ــی را  ــن بالی ــانی چنی ــی و همرس ــد. بازنمای می یاب

سرشــان آورده اســت. 
بــرای رژیم هــای فاشیســت ترکیــه و ایــران سیاســت 
ــی و  ــر شــاخه ای از سیســتم تبلیغات ــه زی ــل ب تبدی
بازنمایــی دروغین شــان گشــته اســت. آنهــا در 
حقیقــت فــرو ریخته انــد و تنهــا بــا بازنمایــی روتوش 
شــده از خودشــان اســت کــه تــا ایــن لحظــه ســرپا 
ــی  ــودن متزلزل ــدون شــک ســرپا ب ــه ب هســتند، ک
ــه الی تصاویــر، تصویــر مــادران صلــح  اســت. در الب
کوردســتان از معــدود تصاویــر حقیقــی جهــان 
ــرو و  ــان نی ــه ازای تصاویرش ــه ماب ــت ک ــی اس کنون
ــر روی  ــود را ب ــر خ ــد و تصوی ــی دارن ــرژی حقیق ان
پایگاهــی مســتحکم ترســیم می کننــد و بــه نمایــش 
می گذارنــد. آنهــا در حالــی کــه هــر کــدام عکــس 
یکــی از فرزنــدان گریــالی شهیدشــان را در دســت 
دارنــد حضــور پیــدا می کننــد و آغــاز بــه مبــارزه ای 
برســازنده جهــت برپایــی دمکراســی و سوسیالیســم 
ــانی  ــه از همرس ــود را ن ــروی خ ــا نی ــد. آنه می کنن
ــون در  ــد، چ ــا می گیرن ــه از گریاله ــی بلک و بازنمای
حقیقــت ایــن گریالهــا هســتند کــه در پــس پشــت 
تصاویــر دروغیــن جهــان کنونــی، در حــال از بیــن 
بــردن فاشیســم، ســرمایه داری و بحران هــا هســتند. 

و گریالهــا نیــز بــه داشــتن چنیــن مادرانــی افتخــار 
ــد. مــادر شــهید  ــان نیــرو می گیرن می کننــد و از آن
»دنیــز پویــراز« کــه چنــدی پیــش توســط یکــی 
از مــزدوران رژیــم فاشیســت ترکیــه کشــته شــد و 
شــهید گشــت، در پیشــگاه ازدحــام خلق هایــی کــه 
ــه  ــی زد ک ــاد م ــد فری ــرده بودن ــر ک ــا را پ خیابان ه
»دنیــز پویــراز« نمــرده اســت، بلکــە هــزاران دنیــز 
وجــود دارد. خــب ایــن تصویــر عیــن حقیقت اســت 
ــردن فاشیســم  ــود ک ــال ناب ــال در ح ــزاران گری و ه
هســتند، در منطقــه ی زاپ،آواشــین و متینــا، گریــال 
ــه را  ــغالگر ترکی ــت و اش ــش فاشیس ــت ارت توانس
ــازی  ــن نی ــه کوچکتری ــدون اینک ــد. ب ــار نمای تاروم
ــال  ــر دروغیــن داشــته باشــد. چــون گری ــه تصاوی ب
ــارزه  ــه اوجــاالن مب ــر عبدالل ــکار رهب ــای اف ــر مبن ب
ــد. در  ــت می دان ــد حقیق ــود را پایبن ــد و خ می کن
ــر  ــح کوردســتان، تصاوی ــادران صل ــر م ــان تصاوی می
مــادران صلــح شــرق کوردســتان آفرینــش نوینــی را 
حمــل می کننــد، رژیــم اشــغالگر ایــران کــه گــوی 
ــی را از هــر فاشیســت دیگــری  ســبقت درنده خودی
ــرد  ــورش می ب ــز ی ــح نی ــادران صل ــە م ــد ب می ربای
پــس مــادران صلــح شــرق کوردســتان بــرای دفــاع 
ــد و  ــت می کنن ــن پش ــه دوربی ــود ب ــروع از خ مش
ــان  ــدت سیاسی ش ــه ش ــتگی ب ــای همبس اعالمیه ه
ــو  ــر از همــه رهبــر آپ ــا خلق هــا، گریــال، و باالت را ب
ــه  ــته ب ــان وابس ــه جه ــا ب ــد. ت ــالم می کنن اع
دوربیــن و بازنمایــی و همرســانی بفهماننــد که 
ــه شــما)مدرنیتەی ســرمایەدای( پشــت  ــا ب م
ــت و  ــه حقیق ــتیم ب ــم و درود می فرس می کنی

رفیــق حقیقــت: رهبــر آپــو!
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ادامه ی داستان خیابان اصلی؛ 
بــە محــل کار می رفــت امــا کار نمی کــرد. چنــد 
ــود.  ــردە ب ــع نک ــن جم ــە کارت ــد ک روزی می ش
خیابان هــا در آشــوب و مغازە هــا بســتەاند. میــزان 
تولیــد کارتون هــای خیابــان بــە مراتــب کمتــر از 
نوجوانــان کارتــون جمع کــن اســت. او از کودکــی 
ــی داد.  ــە دالالن م ــرد و ب ــع می ک ــون جم کارت
تمامــی خیابان هــا و کوچــە پــس کوچەهای شــهر 
را می شــناخت. زیباتریــن لحظات زندگــی اش این 
بــود کــە غروب هــا آنقــدر کارتــون جمــع می کــرد 
کــە نمی توانســت مقابل چــرخ دســتی اش را ببیند 
ــد.  ــت کن ــار آن هدای ــود آن را از کن ــور ب و مجب
ــا  وزن کارتون هــا را بــە خوبــی حــدس مــی زد. ب
آویــزان کــردن تــن 20 کیلویــی اش روی دســتەی 

افقــی چهــار چــرخ می فهمیــد کــە چقدر کاســبی 
کــردە اســت.

 هیچــگاه نمی خواســت کارش را گســترش دهــد 
یــا داللــی کنــد. بــرای او چهارچرخــی کــە خواهر 
ــید،  ــتمال می کش ــە آن را دس ــش همیش کوچک
و  بودنــد  کــە همچــون خــودش  دوســتانی 
ــرای  ــا ب ــە گاه ــا ک ــزرگ یخچال ه ــای ب کارتن ه
ــرد و می شــد  ــر پــل می ب ــون خواب هــای زی کارت
بــە راحتــی روی آن تــن بــە خــواب فراموشــی داد، 
چنــدی فراتــر از پــول بیشــتر بــود. نمی خواســت 
آن لحظــات را از دســت دهــد و در عــوض یکــی 
از آن مردمــی شــود کــە غروب هــا در جهــت 
ــا چــرخ دســتی اش از  ــف ماشین هایشــان ب مخال
ــاوت، غــرور و  ــن تف ــور می کــرد. ای کنارشــان عب

باران زیالن
مرگشغلشریفینیستآقا!

84



AL
TI
RN

AT
IV

  O
FF

IC
IA

L 
M

AG
AZ

IN
E 

O
F

 F
RE

E 
LI

FE
 PA

RT
Y 

O
F  

 K
UR

DI
ST

AN
  

PJ
AK

ــا ایــن  مبنــای » معنــا« در زندگــی اش اســت. ب
وجــود روزهــای شــورش و اعتراضــات نقطــە 
ــط در  ــگار و فق ــد. ان ــردم می ش ــترک او و م مش

ــود. ــی ش ــت اجتماع ــوب می توانس آش
ــردم  ــە م ــە پلیس هــای ضــد شــورش ب ــی ک وقت
هجــوم می آوردنــد و همــوارە مــردم بــە کوچەهــا 
پنــاه می بردنــد، بســیار هیجــان زدە می شــد. 
هیجــان انگیزتریــن بــازی زندگــی اش بــود. انــگار 
کودکانگــی ناقــص اش را کامــل می کــرد. او و 
دوســتانش نقشــی کلیــدی را در هدایــت کــردن 
ــی  ــکان اصل ــا مال ــد. آنه ــا می کردن ــی ایف زندگ
آســفالت و خیابان انــد. مــردم آنهــا را می شــناختند 
و بــە آنهــا اعتمــاد داشــتند. بلندترین فریادهــا را او 
می کشــید و بی گــدار بــە آب مــی زد. بــا ایــن کــە 
معنــای واژەی دیکتاتــور را نمی دانســت امــا رســاتر 
ــر  ــور« را س ــر دیکتات ــرگ ب ــعار » م ــە ش از هم
مــی داد. گمــان می کــرد دیکتاتــور همــان کســی 
اســت کــە باعــث شــدە مهرەهــای ســتون فقــرات 
پــدرش از هــم فاصلــە بگیــرد، دالل هــا بیشــتر از 
ــرد  ــع می ک ــا را جم ــی کارتون ه ــی یک ــە یک او ک
ســود ببرنــد و او و دوســتانش زندگی شــان در 
کارتون هایــی خالصــە شــود کــە محتــوی داخلــی 

ــرد. ــرف می ک ــر مص ــی دیگ آن را یک
کاوە یــک پیشــاهنگ واقعــی بــود. چنیــن افــرادی 
ــد.  ــان نمی مانن ــخصی ها پنه ــاس ش ــد لب از دی
بعضــی از آن هــا کارشــان ایــن بــود کــە افــراد موثر 
و پیشــاهنگ را تشــخیص دهنــد. گروهــی دیگــر 
خــود نقــش پیشــاهنگان و مبــارزان قالبــی را ایفــا 
می کردنــد و بــا ســوزاندن ســطل های زبالــە و 

فریــاد کشــیدن اعتمــاد مــردم را جلــب می کردنــد 
ــرای  ــە ب ــە ک ــورش را آنگون ــض ش ــە نب و اینگون
ســرکوب بهتر مناســب باشــد، می ســنجیدند. باتوم 
بــە دســتان طبــق شــدت اعتراضــات هر چنــد روز 
یکبــار یکــی از شورشــیان را مشــخص می کردنــد 
ــی  ــود. تمام ــت کاوە ب ــار نوب ــند اینب ــە بکش ک
جزئیــات، مشــخصات و نحــوە ی حرکــت کــردن او 
را ســنجیدە بودنــد. هنگامــی کــە بمــب دســتی 
ــد. او  ــە ســینەاش شــلیک کنن ــد ب ــاب کن را پرت
ــی  ــن یک ــتانش در زیرزمی ــا دو دس ــا را ب بمب ه
ــرد.  ــت می ک ــهر درس ــارج ش ــای خ از متروکەه
ــیگار  ــە س ــک جعب ــدازە ی ی ــە ان ــدام ب ــر ک ه
حجــم داشــتند. وقتــی کــە بــا شــدت بــە زمیــن 
می خــورد صــدای مهیبــی را ایجــاد می کــرد 
و دود ســفید رنــگ پخــش می شــد. بیشــتر 
وقت هــا ســکوت خیابــان را بــا آن می شکســتنند. 
ــود،  ــردە ب ــتفادە ک ــە از آن اس ــی ک ــەی قبل دفع
آخریــن شــب چهارشــنبە ی ســال قبــل بــود. هــر 
کــدام چهــار پنــج بمــب دســتی داشــتند. بیشــتر 
ــای  ــر و در فاصلە ه ــی یکدیگ ــا هماهنگ ــات ب اوق
زمانــی مناســب آن را بــە ســمت پلیس هــا پرتــاب 
ــە  ــی ب ــە نوع ــە ب ــب را ک ــن بم ــد. اولی می کردن
ــە  ــرد. ب ــاب می ک ــود را او پرت ــاز کار ب ــای آغ معن
بمــب قوســی مناســب مــی داد بــە گونــەای کــە در 
ــرای چنــد ثانیــە  هــوا هــم بشــود آن را دیــد و ب

نفس هــا را حبــس می کــرد. 
ــاز  ــم آغ ــا ه ــود. ب ــی او ب ــت کودک ــان دوس عدن
ــی معصــوم  ــد. صورت ــردە بودن ــون ک ــە کار کارت ب
بــا چشــمانی نافــذ، پیشــانی بلنــد و انگشــت های 
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کشــیدەای داشــت. صمیمی تریــن دوســت کاوە 
بــود. بــا هــم هنجارهــای مدرســە را شکســتە بودند 
و در 9 ســالگی تــرک تحصیــل کردنــد. آن روز، 
عدنــان بــە کاوە گفــت کــە می خواهــد اولیــن بمــب 
را پرتــاب کنــد و کاوە نیــز چنــد نکتــە را گوشــزد 
کــرد و پذیرفــت. ایــن کــە ماســک و کاله لبــەدار 
ــاد آزادی  ــدە ب ــعار« زن ــار ش ــد از انفج ــذارد، بع بگ
ــت  ــان جمعی ــود را می ــد خ ــد و بع ــر ده » را س
گــم کنــد. همــە چیــز مهیاســت کــە طعــم شــوری 
شــورش را بــە باتــوم بــە دســتان کــە بــرای آن هــا 
ــە دســت  تداعــی کننــدەی همــان ناظــم چــوب ب
انتهــای ســالن مدرســە بــود، بچشــانند. آنان بــا این 
ــوازات آن  ــا در م ــب داشــتند ام ــە ل ــد ب ــە لبخن ک
خشــمی رشــد کــردە بــود کــە بــه انــدازه ی وســعت 
ــا  ــر از پلیس ه ــد نف ــد. چن ــان می ش ــرض خیاب ع
نقابــی کــە بــە تمامــی صــورت آن هــا را گرفتــە بــود 
ــد. یکــی از آن هــا مســئول  ــە ســر کــردە بودن را ب
مــرگ بــود. پلیــس مخفی هــا مشــخصات معتــرض 
ــی مناســب شــلیک  ــد و او در زمان ــە او می دادن را ب
ــورت زد و از  ــر ص ــکش را ب ــان ماس ــرد. عدن می ک
کاوە و دیگــر دوســتانش جــدا شــد. بــە ایــن فکــر 
می کــرد کــە وقتــی بمــب ترکیــد بــە کــدام ســمت 
جمعیــت بــرود کــە صــدای شــلیک بە گوش رســید 
ــرد.  ــس ک ــینەاش ح ــە ی س ــی را در قفس و گرمای
فشــار گلولــە او را نقــش بــر زمیــن کــرد. دردی را 
ــی  ــە راحت ــت ب ــا نمی توانس ــرد ام ــاس نمی ک احس
نفــس بکشــد. مــردم بــە خیابــان آمدنــد درگیــری 
آغــاز شــد. کاوە و دوســتانش او را بلنــد کردنــد و بــە 
یکــی از کوچە هــا بردنــد و مقابــل در خانەای ســفید 

رنــگ دراز کشــید. کاوە بــە چشــمان او نــگاه کــرد 
و تمامــی لحظــات کار بــە خاطــرش آمــد. آنــان بــا 
هــم یــک چــرخ داشــتند. عدنــان نفس هــای آخرش 
ــگار ســوگندی را کــە کاوە در دل  را می کشــید و ان
ــە  ــی ک ــان در جای ــنید. عدن ــی داد می ش ــود م خ
خــون زیــادی از دســت دادە بــود بــە آســمان کوچــە 
نــگاه کــرد و صورتــی ســفید میــان موهــای لیــال از 
پنجــرەی خانــەای کــە مقابــل آن دراز کشــیدە بــود 
ــا  دیــد. دختــرک بهــت بــە او نــگاه می کــرد و او ب
یــک لبخنــد چشــمانش را بســت و دیگــر بــاز نکرد. 
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دەرهێنانیپەکەکەلەلیستیتیرۆر،تێگەهێشتنلەحەقیقەتیئازادییە
ئامەد شاهۆ

چەمکــی تیرۆر و تۆقاندن لەئەدەبیاتی دەســەاڵتدا، لەو 
پێنــاوەدا ســەریهەڵداوە تــا بەرخــودان و كولتوورێكــی 
پــێ تێکبشــكێنرێت و كولتــووری تەســلیمیەت و بێ 
کولتــووری بــە ســەر گــەل و کۆمەڵــگادا بســەپێنێت. 
واتــا بــە چەمکــی تیــرۆر و تیرۆریســت، گــەل لەنــرخ 
و كولتــووری ئــازادی و دیمۆکراســی دادەماڵــن و 
کۆمەڵگایەکــی گوێڕایــەڵ و بــێ ناســنامە دەخوڵقێنن 
کــە لەپاراســتن و رازانــەوەی کۆمەڵــگا ســڵی هەبێت. 
ئــەوەش گەورەتریــن چەواشــەکاری مێــژووە کــە 
ــاری  ــەر رووب ــەاڵتەوە، لەس ــی دەس ــەن تۆڕەکان لەالی
خۆڕاگــری و تێکۆشــانی گــەالن لەمێــژووی کۆنــەوە 
تــا بــە ئەمــڕۆ نەخشــێندراوەو بــە بەرچەســپی نــاڕەوا، 
دەرفەتــی کۆمەڵکــوژی و پاکتاوکاری گەالنــی خۆڕاگر 

و ئازادیخــواز خــۆش دەکــەن. 

دەوڵەت، بۆ خۆی گەورەترین 
دەزگای تیرۆرە

بەرچەســپ و مۆرکی تیــرۆر؛ ئامرازێکی مەترســیداری 
ناوەندەکانــی شــەڕی تایبەتــە کــە بــۆ تۆقاندنــی گەل 
و کۆمەڵــگا و راکێشــانیان بــۆ نــاو تۆڕەکانی دەســەاڵت 
لەمێــژووی داگیرکــەری کوردســتانەوە تــا بــە ئەمــڕۆ 
بــە کار بــراوە و دەبرێــت. بۆیــە تیــرۆر و تیرۆریســت، 
ــری و تێکۆشــانی  ــواری خۆڕاگ ــی دی چەکــی تێکدان
ــاوەڕی  ــرادەو ب ــی ئی ــەی هاڕین ــە. مەکین مرۆڤەکان

مرۆڤــە شۆڕشــگێڕ و نەبەزەکانــە.
ــی  ــک و قەڵغان ــە؛ دەمام ــەو دوو چەمک ــدا ئ لەبنەڕەت
پاراســتنی سیســتەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری و 
دەوڵــەت نەتــەوە هەرێمیــەکان و چەکــی لەباربردنــی 
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ــۆ  ــەت ئەمــڕۆ ب ــە دەوڵ ــەروەری و یەکســانییە. بۆی دادپ
ــا  ــرۆرە. وات ــن رێکخــراوە و دەزگای تی خــۆی گەورەتری
ــرۆر،  ــۆرە، تی ــەر ج ــگای ه ــەرچاوە و کان ــەت، س دەوڵ
ئەشــکەنجە و تۆقاندنــە. بۆیــە دەســەاڵت و دەوڵــەت لــە 
ســەر چ جۆگرافیایەکــدا روابــن، لەســەر هــزری تیــرۆر، 
شــیرازەی کۆمەڵگایــان تێکــداوە. بــەو پێیــە دەوڵــەت، 
ــاو دوورگــەی تــرس و  ــگای لەن دەزگایەکــە کــە کۆمەڵ
ــەرچاوەکەی  ــەوەش س ــردووە. ئ ــیر ک ــدا ئەخس تۆقاندن
دەگەڕێتــەوە بــۆ پێناســەی بنەڕەتــی دەوڵــەت کە بریتیە 
ــژی  ــری تووندوتی ــۆژی + ئامێ ــری ئایدئۆل ــە = ئامێ ل
ــەری.  ــەری بەڕێوەب ــەربازی + هون ــدەی س + فەرمان
ئەمانــەش ئامێــرە دڕندانەکانــی دەســتی دەوڵەتــن 
کــە بــەردەوام لــەدژی گــەل و کۆمەڵــگا تیــرۆری پــێ 
ئەنجــام دەدەن و هەژمۆنــی خــۆی بــە ســەر کۆمەڵــگادا 

دەســەپێنێت.
واتــا دەوڵــەت رۆژانــە بــە رێــگای ئــەو ئامێرانــەوە لــەدژی 
ــات. لەیەکەمیــن  ــوە دەب ــگا تیــرۆر بەڕێ گــەل و کۆمەڵ
هەنــگاودا لەناو مەکینــەی تواندنــەوەو بۆردومانی هزر کە 
خوێندنگایــە، زمانــی زگماکی، کولتوور و بــاوەڕی لەیادی 
منــدااڵن دەبــەن و کولتــوور و زمانــی دەســەاڵتیان بــە 
ســەر دەســەپێنن. ئــەوەش بۆ خــۆی گەورەتریــن تیرۆرە 
کــە نەیارانــی کورد لــەدژی هاواڵتیــان بەڕێــوەی دەبەن. 
چــون هیــچ تاوانێــک لــەوە قورســتر نییە کــە منداڵێک 
ــت.  ــی داببڕێندرێ ــی دایک ــاوەڕی و زمان ــوور، ب لەکولت
لەبنەڕەتــدا ئــەوە گەورەتریــن کردەوەی تیرۆریســتیە کە 
ــی دەدات.  ــەڵ ئەنجام ــاک و کۆم ــەدژی ت دەســەاڵت ل
هــاوکات پــەروەردە کردنــی منــداڵ، دەکەوێتــە خانــەی 
پــەروەردەی کۆمەڵــگا، بــەاڵم دەوڵەتــەکان ئــەو ئااڵنەیان 
لەژێــر دەســتی کۆمەڵــگا دەرهێنــاوە و تەنانــەت ئەو مافە 
بــە کۆمەڵــگا رەوا نابینــن و کۆمەڵــگای لەســەر تیرۆریزە 

ــدا،  ــەردەی خوێندن ــر پ ــدا لەژێ ــەو پێناوەش ــەن. ل دەک
حەقیقەتــی نەتەوەیــەک تیرۆریــزە دەکــەن.

ئــەو کات پرســیارێک دێتە گــۆڕێ، کێ لەنــاو کۆمەڵگادا 
ــوە  ــژی بەڕێ ــکەنجە و توندوتی ــرۆر، ئەش ــن تی زۆرتری
دەبــات؟ ئــەوەش واڵمەکــەی زۆر روونــە کــە گەوهــەری 
دەوڵەتــەکان، تیــرۆر، ئەشــکەنجە و توندوتیژییــە. چــون 
ــەت  ــە دەوڵ ــژی بووەت ــی توندوتی ــە چەک ــەت ب دەوڵ
و بــە زۆرەملــێ لــە زهنــی تاکــدا وەک باڵۆنێــک 
چەقیبەســتووە. بۆیــە دەوڵەتی شــکەنجەگەر و توندوتیژ، 
راســتەوخۆ دەوڵەتــی تیــرۆر و تیرۆریســتە. دەوڵــەت بــۆ 
ــەپێنێت،  ــگا بس ــەر کۆمەڵ ــەاڵتداری لەس ــەوەی دەس ئ
بــە تیرۆریســت ناســاندنی، دەرفەتــی ســەرکوت و 
ــۆ خــۆش دەکات.  چەوســاندنەوە و خۆبەدەســتەودانی ب
کاتێــک دەوڵەت لەســێیانەی پیــاوی بەهێــز و فێڵباز + 
پیــاوی خــاوەن ئەزمــوون و ریــش چەرمــوو + شــامان 
پێکدێــت، دەبێتە گەورەتریــن رێکخراوەی تیرۆریســتی. 
ــگا  ــە کۆمەڵ ــە ک ــەس و هێزێک ــت ک ــون تیرۆریس چ
هــەژار، بێــکار، ئــاوارە، بــێ هیــوا و بــێ دیــن و ئیمــان 
دەکات. تەنیــا کــەس و هێزێــک کــە ئەمــڕۆ کۆمەڵــگای 
غەڵتانــی ئــەو دیاردانــە کــردووە، دەوڵەتــە. واتــا ئێــران و 
تورکیــا دوو دەوڵەتــی تیرۆریســتی و بــێ دیــن و ئیمانی 
ناوچەکــەن کــە بــەردەوام لــەدژی کۆمەڵگا ناو کــردەوەی 
تیرۆریســتی و چەپەڵــدان و بــە شــێوەیەکی دماگۆژیانــە 

ئــەو کــردەوە تیرۆریســتیانەیان پەردەپــۆش دەکــەن.
تورکیا و ئێران، دوو رژێمی توندوتیژ و 

تیرۆریستین
ــن،  ــن گرت ــە زۆرتری ــن ک ــران دوو دەوڵەت ــا و ئێ تورکی
تیــرۆر و توندوتیژییــان لــەدژی گــەل و كۆمەڵــگا 
بەكارهێنــاوە. واتــا هــەر دوو دەوڵــەت بــە توندوتیــژی و 
تیــرۆر، دەســەاڵتی خۆیــان بــە ســەر گــەل و كۆمەڵــگا 
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ســەپاندووە. رژێمــی داگیرکــەری ئێــران و تورکیــا لەژێر 
ــان  ــح کردنی ــاد و فەت ــی جیه ــرۆر، فەرمان ــەردەی تی پ
لــەدژی کــوردان دەرکــردووەو بــە تۆمەتبارکردنــی 
ــان  ــڕۆ کۆمەڵکوژی ــە ئەم ــا ب ــرەوە، ت ــە کوف ــوردان ب ک
دەکــەن. رژێــم گوایــا لەژێــر نــاوی نەهێشــتنی کوفــر 
ــردەوەی  ــە ک ــەت ب ــتان، رەوای ــت لەکوردس و تیرۆریس
ــاری  ــۆی دەدات. رۆخس ــژی خ ــتی و توندوتی تیرۆریس
تیرۆریســتی لەژێــر پەردەی پێشــمەرگەی موســلمان و 
جەردەوانــی حەشــار داوەو ئــەو کــەس و الیەنانــەی کــە 
جیــا لەبەرژەوەنــدی رژێمــە داگیرکــەرەکان بیربکەنــەوە، 
بــە تۆمەتــی تیــرۆر و جیاخــواز و ئاژاوەگێــڕ؛ قۆڵبەســت، 

ــەن. ــان دەک لەســێدارە و کۆمەڵکوژی
رژێمــی داگیرکەری ئێران و تورکیا، دوو رژێمی توندوتیژ 
و تیرۆریســتین. چــون بــۆ مانەوەیــان لەســەر کورســی 
دەســەاڵت، توندوتیــژی و تیرۆریــان لەنــاو کۆمەڵــگا بــە 
سیســتەم کــردووە. واتــا هــزری تیــرۆر لە نــاو کۆمەڵگادا 
لەســەر دوو ئامانجــی ســەرەکی؛ باڵوکردنــەوەی تــرس و 
وەحشــەت و تێکشــکاندنی ئیــرادەو رۆحــی خۆڕاگــری و 

تێکۆشــانی دیمۆکراتیکــی گــەل بەڕێــوە دەبەن.
بۆیــە تیــرۆر تۆخمــی چەکەرەکێشــانی تــرس لەناخــی 
ــین  ــێ ش ــی ل ــت و کۆیلەت ــە چاولەدەس ــە ک مرۆڤدای
ــالن و  ــی پی ــتەمۆ و گوێڕایەڵ ــرۆڤ دەس ــت و م دەبێ
ــەاڵتی  ــا دوو دەس ــەران دەکات. وات ــەی داگیرک بەرنام
ئیــران و تورکیــا، هێمای تیرۆر و کۆمەڵکــوژی و کانگای 
تــرس و وەحشــەتن. بــە تیرۆریــزە کردنــی پێشــەنگ 
و تێکۆشــەرانی گەلــی کــورد، ئــەو هێزانــە دەیانەوێــت 
ــی  ــیخوازی گەل ــوازی و دیمۆکراس ــانی ئازادیخ تێکۆش
ــە  ــەو هێزان ــە نیوســەدەیە ئ ــەرن. نزیک ــار ب ــورد لەب ک
راســتەوخۆ گەلــی کــورد بــە بیانــووی تیــرۆر کۆمەڵکوژ 

ــەن. دەک

هێزێکی کارکەر، رەنجدەر و گیانفیدا، لەسەر چ لۆژیکێک 
تیرۆریزە دەکرێت؟

بــۆ ئــەوەی پیالنــی داگیرکردنی کوردســتان بــە ئەنجام 
بگەیەنــن، پەکەکــە وەک پارتێکــی پێشــەنگ و فیدایی 
ــەو  ــەم داوەو ب ــە تیرۆریســت لەقەڵ ــان ب ــی کوردی گەل
ــر و  ــی، کادی ــەهید کردن ــتگیری و ش ــەیە دەس پێناس
ئەندامانــی تەڤگــەری ئــازادی رەوا دەکــەن. بــەس چۆن 
دەبێــت پارتێــک کــە ئەمــڕۆ بــە جەمــاوەری بووبێــت 
و درووشــمێکی وەک؛ »پەکەکــە گەلــە و گەلیــش 
لێرەیــە« بــەرز کردبێتــەوە، بخرێتــە لیســتی تیــرۆرەوە؟ 
حیزبێــک کــە ئیــرادەی ئــازادی و نەبــەزی لەتاکی کورد 
و گەالنــی ناوچەکــە زینــدوو کــردووە و خزمــەت کــردن 
بــە گــەل و نیشــتمان ئامانجێتــی و بــۆ کۆتایــی هێنان 
بــە تیــرۆر، زۆڵــم و زۆری و نادادپــەروەری، گەورەتریــن 
قوربانــی بەخشــیوە، لــە ســەر چــە بنەمایــەک تیرۆریزە 
کــراوە؟ هێزێــک کــە بــە پارتــی کارکەرێــن کوردســتان 
– پەکەکــە ناســراوە، واتــا هێزێکــی کارکــەر، رەنجــدەر 
و گیانفیــدا، لەســەر چ لۆژیکێــک تیرۆریــزە دەکرێــت؟ 
لەســەر چ یاســا و رێســا و داب و نەریتێــک رێبــەر ئاپــۆ 
رفێنــدراوەو بــە تۆمەتــی تیــرۆر زیندانــی هەتاهەتایــی 
بەســەردا ســەپێنراوەو هــەر جــۆرە گۆشــەگیری تونــدی 
ــاوەن  ــۆ خ ــەر ئاپ ــادام رێب ــت؟ م ــەرز دەکرێ ــەر ف لەس
پارادیگمــای کۆمەڵــگای دیمۆکراتیــک و ژینگەپارێــز و 
ــان  ــەی تیــرۆرە. ی ــە، چــۆن دەکەوێتــە خان ــازادی ژن ئ
ــرۆر و  ــزی تی ــن هێ ــەدژی گەورەتری ــە ل ــە ک پەکەک
ــەو  ــاو ئ ــا تێکۆش ــش  و تورکی ــتی داع ــک پەرەس تاری
هێزانــه ی تێکشــکاندوه، چــۆن ئــەو هێزانە بەو پێناســە 
و تۆمەتانەیــان شــەرمەزاری مێــژوو نابــن. ئەگــەر کەس 
و هێزێــک لەســەر ئــەو پارادیگمــا بەرچەســپی تیــرۆری 
لەســەر درابێــت، داخــۆ هەمــان ناوەند خــاوەن چ کارنامە 
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ــەر  ــۆ لەس ــەر ئاپ ــت رێب ــۆن دەبێ ــە؟ چ و کردەوەیەک
پــڕۆژە و بەرنامــەی پەروەردە، رێکخســتن و گەشــانەوەی 
ــت  ــە تیرۆریس ــییە ب ــی دیمۆکراس ــە زمان ــی ک چاالک
بناســێنرێت. هێزێــک کــە لەپێنــاو پاراســتن درێــژەدان 
بــە هەبوونــی، لەســەر هێڵــی پاراســتنی رەوا، پاراســتن 
ــزە  ــە چ پێوەرێــک تیرۆری ــگا دەکات ب لەگــەل و کۆمەڵ

دەکرێــت؟
و  ســووکایەتی  کــورد،  گەلــی  کردنــی  تیرۆریــزە 

مێژووییــە مەزنــی  گاڵتەجاڕییەکــی 
ناوەندەکانــی شــەڕی تایبــەت، گەلــی کورد بــە گەلێکی 
ــەم دەدەن و  ــت لەقەڵ ــەڕانگێز و تیرۆریس ــژ، ش توندوتی
پاراســتنی رەوای گەلــی کــورد بــە شــەڕی چەکــداری 
ــی کــورد، گەلێکــی یاخــی  ــا گەل دەچوێنــن کــە گوای
ــەو  ــرۆر و راوڕووت دەکات. ئ ــرۆڤ تی ــە م ــوژە ک و بک
پێناســەش بــۆ بــە الڕێــدا بردنــی هێــزی بەرگــری گەل 
ــوردە.  ــی ک ــانی ئازادیخــوازی گەل و پێشــەنگی تێکۆش
ئەوەش ســووکایەتی و گاڵتەجاڕییەکــی مەزنی مێژووییە 
کــە دەرحەقــی گەلــی  کــورد کــراوە، چــون پەکەکــە، 
گەلــە و گــەل هەرگیــز ناکەوێتــە خانــەی تیــرۆرەوە. 

واتــا گــەل بــۆ خاوەندارێتــی لەرێبــەر ئاپــۆ و تەڤگــەری 
ئازادیخــوازی، هەڵمەتــی »دەرخســتنی پەکەکــەی 
لەلیســتی تیرۆر« دەســتپێکردووەو ئــەوەش وەفــاداری و 
پابەنــدی گــەل بە رێبــەر ئاپــۆ و پەکەکە دەخاتــەڕوو کە 
رۆژ لــەدوای رۆژ پانتایــی ئــەو هەڵمەتە فراوانتــر دەبێت و 
بــەوەش ئــەو بەرچەســپە ناڕەوایــە، بــێ بایــەخ و بێ نرخ 
ــازادی جەســتەیی رێبــەر ئاپــۆ  دەکرێــت و دەرفەتــی ئ
و چارەســەری ئاشــتیانەی پرســی کورد دەڕەخســێنیت. 
بۆیــە تێکۆشــان لەپێنــاو دەرهێنانــی پەکەکە لەلیســتی 
ــی  ــازادی و زامن ــی ئ ــرۆر، تێگەهێشــتن لەحەقیقەت تی
ســەرکەوتنی شۆڕشــە. واتا دەســتپێکردنی ئەو هەڵمەتە 
قۆناخێکــی نوێ تێکۆشــانی هــزری دیمۆکراســی لەدژی 

دیکتاتــۆری و فاشــیزم دەخاتــەڕوو و بەرباڵوبوونــی 
ــەدژی زیهنیەتــی  ــازادی ل ســەنگەری دیمۆکراســی و ئ
مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری قایمتر و بەهێزتــر دەکات و 
پەردە لەســەر جیهانی درۆ و چەواشــەکاری سەرمایەداری 
ــوازی  ــانی ئازادیخ ــی تێکۆش ــە رووناک ــت. بۆی دادەماڵێ
کــورد ئەمــڕۆ لەسەرتاســەری جیهــان دەدرەوشــێتەوە و 
گەلــی کــورد لەجەنگــی ئــازادی، رووپەلێکــی دیکــەی 
زێڕیــن تۆمــار دەکات. بێگومــان پریشــکی ئــەو جەنگــە، 
ــەری  ــی داگیرک ــراوی رژێم ــتەڵک ک ــی بەس زیهنیەت
ئێرانیــش هەڵدەتەکێنێت و شــەپۆلی تێکۆشــانی ئازادی 
ــم و  ــای زۆڵ ــە دەری ــی ب ــەالن، کۆتای و دیمۆکراســی گ

نادادپــەروەری ئێرانیــش دێنێــت. 
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ــەک هەڵبســەنگێنین،  ــت کۆمەڵگای ــک بمانەوێ کاتێ
ســەرەتا پێناســە کردنــی جەوانانــی ئــەو کۆمەڵگایــە 
دێتــە پێــش چاومــان و کاتێکیــش جــەوان پێناســە 
دەکەیــن، هەڵوێســت و پێشــەنگایەتی داهاتــووی 
کۆمەڵگامــان وەبیــر دێتەوە. پێشــەنگایەتی لەکۆمەڵگا 
بــە واتــای ئــازادی مرۆڤایەتــی و واڵتــە. بۆیــە جــەوان 
هێــزی جوواڵنــەوەو بــەرەو پێــش بردنــی ئــەو 
ئازادییەیــە کــە ژیانی راســتەقینەی لێ پێــک دێ. لە 
ئەنجامــدا جــەوان لــە ســەرەتای مێــژووی مرۆڤایەتــی 
ــتەمە  ــتن و سیس ــەن رێکخس ــڕۆ لەالی ــە ئەم ــا ب ت
ــەش  ــەو هێرش ــج و ئ ــە ئامان ــەاڵتدارەکان بۆت دەس
بەردەوامە. سیســتەمی دەســەاڵتدار بــە چاویلکەیەکی 

ئۆبژێکتیــو لەپێنــاو ســەپاندنی کۆیالیەتــی لــە ژیانــی 
ــات.  ــە کار دەب ــک ب ــەوان وەک ئاموورێ ــرۆڤ، ج م
بەســیجی بەڵگەیەکــی بەرچــاوە بۆ بەرجەســتەکردنی 
لــە سیســتەمی دەســەاڵتدا .  رۆڵــی جەوانــان 
ــە پێشــەنگی  سیســتەمی دیمۆکراتیــک، گەنجــان ب
ــە دەکات.  ــەرکەوتن پێناس ــی س ــان و زامن تێکۆش
فەلســەفەی رێبەر ئاپۆ لەســەر بنەمای پێشــەنگایەتی 
هێــزی جــەوان، بناخــەی خــۆی داڕشــتووە و تــا بــە 
ئەمڕۆش لەســەر پێشــەنگایەتی هێزی جەوانــان درێژە 
بــە تێکۆشــانی خــۆی دەدات. وێنــەی بەربەچاویــش 
ک.ج.ر)کۆمەڵــگای جەوانانی رۆژهەاڵتی کوردســتان(
ــژووی تێکۆشــانی هاوچەرخــی  ــە مێ ــی ل ــە رۆڵ ە ک

تۆڵهەڵدان قەندیل
جەوانلەپێناوهەڵوێستدا
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رۆژهەاڵتــی کوردســتانەو لــەدژی هێڵی بەســیج گەرایی 
لەمەیدانــی تێکۆشــاندایە. 

ئەمڕۆکــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران بوەتــە 
ــا  ــە. وات ــەو دوو هێڵ ــانی ئ ــەڕ و تێکۆش ــی ش گۆڕەپان
ــۆڕ و  ــی سەرش ــگێڕ و جەوانان ــی شۆڕش ــێ جەوانان هێڵ
گــوێ لەمســتی رژێمــی داگیرکــەری ئێــران. رێچکــەی 
جەوانانــی ســەرهەڵدێر و ئاپۆیــی لــە بەرامبــەر دەوڵەتــی 
ــج و  ــە رەن ــران ب ــالمی ئێ ــاری ئیس ــەری کۆم داگیرک
خەباتــی شــەهید خۆشــمێهر، مانــی، چــاالک، هێمــن، 
باهــۆز و دەرســیمەکان دەســتی پێکــرد و لەکەســایەتی 
شــەهید هیــوا و دلۆڤانــەکان گەشــەی کرد. بە هــەوڵ و 
کۆششــی رێبەر ئاپۆ و خۆینی هەزاران جەوانی شــەهید، 
پارادیگمــای کۆمەڵــگای دیمۆکراتیــک و ژینگەپارێــز و 
ئــازادی ژن داهێنــراو و گەشــەی کــرد. گەنجــان لەپێناو 
پراکتیــزە کردنــی ئەو پارادایم لەگۆڕەپانی تێکۆشــاندایە و 
وەک دەمــاری داربــەڕوو دەچێتە ناو وشــە ناڕەســەنەکانی 
فاشــیزمی دەوڵەت-نەتــەوەکان. هێــزە دەســەاڵتدارە 
پاوانخــوازەکان چەنــدە ســووتان و بڕینی دارســتانەکانیان 
ئامانــج گرتــووە، ئەوەنــدەش لــەدژی گەنجان سیاســەتی 
ــێ داوە  ــەرە پ ــن، ئەشــکەنجە و لەســێدارەدانیان پ گرت
ــدا  ــە الڕێ ــەت ب ــگای حەقیق ــەر رێ ــان لەس ــا گەنج ت
ببــەن. نموونــەی بەرچــاوی ئــەوەش، هێرشــی بەرباڵوی 
ــی  ــەرهەڵدانی مانگ ــە دوای س ــم، دواب ــی رژێ چەکداران

ــی ســاڵی ١396ە.  گەاڵرێزان
رژێمــی 2500 ســاڵەی داگیرکــەری ئێــران تــرس و 
دڵەڕاوکــێ لە رێکخســتنی جەوانان هەیە، کــە ئەو ترس 
و تۆقاندنــە لە سیســتمی وەالیەتی فەقــێ لەلووتکەدایە. 
بۆیــە ئــەو ئۆپراســیۆنانەی کــە لــە سەردەشــت و مەهاباد 
ــەورە  ــرد، گ ــوەی ب ــاوە بەڕێ ــنە و پ ــوان، س ــا مەری ت

شــارەکانی ئێــران و هێــزی گەنجانــی خوێندکاریشــی 
ــە  ــەو هێرش ــران ب ــەری ئێ ــی داگیرک ــەوە. دەوڵەت گرت
ترســنۆکانە، ســەرجەم دام و دەزگا ســەرکوتکارەکانی بە 
کار هێنــا و بــەو هێرشــانە روونیکــردەوە کــە ئایدئۆلۆژی 
ناســیۆنالیزمی شــێعە لە ناسنامە و رێکخســتنی جەوانان 
دەترســێن. بــە دەیان جەوان کە ســەرقاڵی کشــتووکاڵ، 
ــاو  ــە پێن ــوون، ل ــدن ب ــداری و خۆین ــکاری، دووکان کرێ
ــەو  ــە بەندیخان ــان خران ــی رەوای ــتەبەرکردنی ماف دەس
ــە  ــەوە. ب ــووکایەتی بوون ــکەنجە و س ــەڕووی ئەش رووب
تۆمەتــی نــاڕەوا پەروەنــدەی ئەمنــی یــان بۆ ســاز کــرا و  
بــەو پێیــە ســزایان بــە ســەردا ســەپێنرا. بــەاڵم گەنجان 
بــە پێچەوانەی پیالنەکانی رژێم لەســەر خۆ رێکخســتن 
کــردن و ناســنامەی گەنجێتــی یــان پێداگرییــان کرد و 
بــە رۆحــی جەوانی تێکۆشــەر، بەڕەنــگاری زۆڵــم و زۆری 

رژێمــی داگیرکــەری ئێــران بوونــەوە. 
رژێمی داگیرکەری ئێران، پەیکەرێکی حاشــا هەڵنەگری 
کوشــتنی هەســت و هەڵوێســتە، کــە تایبــەت هەســت 
و هەڵوێســتی رادیکاڵــی گەنجــان بــە ئامانــج دەگرێــت. 
تایبــەت لەســەردەمی دوا حەڵقــەی دەســەاڵتداری 
رژێمــی داگیرکــەری ئێــران، گەنجــان بوونــە ئامانجــی 
هێــرش و پەالمارەکانــی ئەو رژێمــە. واتا دوای شۆڕشــی 
دیمۆکراتیکــی گەالنــی ئێــران، رژێــم لەژێر بەرچەســپی 
دژە شــۆڕش، شــەپۆلی تــرس و تۆقاندنی پێش خســت. 
دوای چەنــد ســاڵ لــەو شۆڕشــە واتــا لەدەیــەی ١360، 
لــەدژی خاوەنــی راســتەقینەی ئەو شۆڕشــە بــە تایبەت 
گەنجــان  جێنۆســایدی جەســتەیی پێکهێنــا. هــاوکات 
لەســاڵەکانی ١370، بــە باڵوکردنــەوەی مادەی هۆشــبەر، 
ســۆزانیەتی، بێــکاری، هــەژاری و پەنابــەری کاردانــەوەی 
شۆڕشــی گەنجــان الواز دەکــەن. بــەاڵم بــە دەرکەوتنی 
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ــەو  ــۆ رۆژهەاڵتــی کوردســتان ئ ــۆ ب هــزری رێبــەر ئاپ
پیالنــە پووچــەڵ بوویــەوە و قۆناخێکی نوێ تێکۆشــانی 
ــە  ــەی ٨0 ب ــر لەدەی ــرد. دوات ــتی پێک ــان دەس گەنج
ــەب(،  ــالح تەڵ ــوازەکان )ئیس ــەنگایەتی رێفۆرمخ پێش
بانگــەوازی ژیانــی بــورژوازی یــان کــردو جێنۆســایدی 
کولتــووری و ئایدئۆلۆژیــک یــان بەڕێــوە بــرد. لــەدژی 
ــە ســاڵی ٨3  ــژاک ل ــی پ ــە دامەزراندن ــە ب ــەو پیالنان ئ
و ک.ج.ر لــە ســاڵی ٨5 ژیانــی کۆلکتیــو و هاوبــەش 
و تێکۆشــانی رادیــکاڵ پێشــکەوت. بــە پێشــەنگایەتی 
ــی  ــی ئاپۆی ــی جەوانان ــتن کردن ــە رێکخس ــۆ ب و خ
ــتووی  ــزری چەقبەس ــتان، ه ــی کوردس ــە رۆژهەاڵت ل
داگیرکــەری و پیالنــی قێزەونــی رژێم هەرەســی هێنا. 
دوابــەدوای دەیــەی 90، سیســتەمی والیەتــی فەقــێ بۆ 
رێگــری لــە پــڕۆژەی نەتــەوەی دێموکراتیــک  هەمــوو 
هەوڵێکــی تیرۆریســتی وەگــەڕ خســتووە. ئــەو حاڵەتە 
لــە ســاڵی ٨٨ بــە لەســێدارە دانــی جەوانانــی ئاپۆیی لە 
بەندیخانــەی ئەوینــدا دەســتی پێکرد و بە حەماســەی 
قەندیــل لــە ســاڵی 90ی هەتاویــدا ئــەو پیالنــە زیاتــر 
ــاو  ــن و پاکت ــە گرت ــت ب ــم دەیەوێ ــوو. رژێ ــکرا ب ئاش
ــەی  ــدکاران، پێگ ــەوزەی خۆین ــگا مات ــی کۆمەڵ کردن
دەســەاڵتداری خــۆی بــە هێــز و فراوانتــر بــکات. لــە 
راســتیدا سیســتەمێک کــە لەســەر بنەمــای هــزری 
ــگا  ــان و کۆمەڵ ــاو گەنج ــژراوە، لەن ــزم داڕێ خومەینی
رەوایەتــی لەدەســتداوە و رژێــم بــە تــرس و تۆقانــدن 
خــۆی لەســەر پــێ رادەگرێــت و هزر و فەلســەفەیەکی 
ژیانــی دەرەوەی بەرژەوەنــدی خــۆی کە لەســەر بنەمای 
ئــازادی و دیمۆکراســی داڕێژرابێــت، پەســەندی ناکات و 
بــۆ لەباربردنــی هەر چەشــنە هێــرش و پەالمــار دەکاتە 

ســەری.

رژێمــی داگیرکــەری ئێــران وەک لویاتانێکــی هاوچەرخ 
مرۆڤــەکان بــە بەردەوامــی لەنــاو مەنگەنــەی قڕکردنــدا 
ــزێ و  ــوو کورســی دەســەاڵتداری بپارێ ــاڕێ. تاک دەه
ــدات. رژێــم هــەرە زێــدە  ــی خــۆی ب ــە بوون ــژە ب درێ
لەگەنجێــک تۆقــاوە کــە لەســەر هــزر و فەلســەفەی 
رێبــەر ئاپــۆ خــۆی بــە رێکخســتن بــکات و بەڕەنگاری 
پەرگاڵــی خوســرەوانی دەبێتــەوە. بۆیــە لــەم ســااڵنەی 
کۆتاییــدا زینــدان و ژوورە تاکــە کەســیەکانی ئیتالعات 
و ســوپای پاســداران لێوانلێــو بــووە لــە جەوانی کــورد و  
تاکێــک کــە بیرکردنــەوەی لەســەر پارادیگمــای ڕێبەر 

ئاپۆیە. 
ــت و  ــە، هەڵوێس ــرخ و گرینگ ــە ن ــە ب ــک ک بابەتێ
کاردانەوەی گەنجانە. ئەوەش هەســتێکی ئیســتراتژیکە 
ــی  ــە کــە ئەمــڕۆ گەنجان ــۆژی هەی و بناخــەی ئایدئۆل
ئاپۆیــی لەســەر ئــەو رێچکــە تێکۆشــان و بەرخــۆدان 
دەکــەن. واتــا پرەنســیب و پێوانــەی ئایدئۆلۆژیــک لــە 
کاتــی هەســتیار و تەنگانــەدا بــە هێزتر و تۆختــر دەبێ 
و  ئــەوەش دەبێتــە هــۆکار کــە گەنجــان چاالکانەتر  و 
رادیــکاڵ تــر، ئەرکــی سەرشــانیان بــە جــێ بهێنــن. 
ــەرکوت  ــی س ــەر ڕێبازەکان ــێ لەبەرامب ــان دەب جەوان
کاری و چەوســاندنەوە لــە بەندیخانــەدا هوشــیار بــن و 
فریــو نەدرێــن. بە هەڵوێســتی ئایدئۆلۆژیــک لەبەرامبەر 
شــااڵوی داگیرکــەری خــۆ بپارێــزن. بــەو هەڵوێســتە 
ــان  ــری و تێکۆش ــدی خۆڕاگ ــە ناوەن ــە بکەن گرتووخان
ــری و  ــی خۆڕاگ ــراوی قەاڵکان ــی کەڵەکەک و ئەزموون
ــن  ــی و ئەوی ــەد، ئیمڕاڵ ــی ئام ــانی زیندانەکان تێکۆش

بکەنــە هەوێنــی بــە هێــز کردنــی تێکۆشــانیان.
 سیســتەمی ئەشــکەنجە و ســەرکوتکاری رژێمــی 
ــێواز  ــە دوو ش ــتان ب ــە کوردس ــران ل ــەری ئێ داگیرک
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ــردووە؛ ــتن ک ــە ڕێکخس ــۆی ب خ
هەرێمــی  بــە  دا؛  دەوڵــەت  لەنــاو  دەوڵــەت   -١  
ــدارەی ئیتالعــات و ســوپای  کردن)بوومــی ســازی( ئی
پاســداران. واتــا رژێــم لەهــەر ناوچەیەکــدا  بۆ ســەرکوت 
کردنــی گــەل کەڵــک لەهێــزی هەرێمــی وەردەگرێــت. 
رژێــم بــەو رێگایەوە کۆمەڵــگا کۆنتڕۆڵ دەکات و لەســەر 
کۆمەڵــگا ســەروەر دەبێــت. دواتــر  ئــەو هێــزە پــڕۆژە و 
پیالنــی رژێــم جــێ بــە جــێ دەکــەن و تەنانــەت زۆر 
جاریــش بــە بــێ ئــاگاداری ناوەنــد بڕیــاری ســەرکوت 
کاری دەدەن. بــەو پێیــە رژێــم وا دەکات کــە کۆمەڵــگا 
ــەدژی جــاش و خۆفرۆشــەکان  تەنیــا رق و تووڕەیــی ل
ــەدژی  پــەرە بســتێنێت و تێکۆشــانی راســتەقینەیان ل

رژێــم و ناوەندەکانــی شــەڕی تایبــەت لەیــاد بکــەن.
ــا  ــەکان تەنی ــدە هەرێمی ــدی، ناوەن ــی ناوەن  2- دەوڵەت
ــد  ــن. ناوەن ــک دێن ــن پێ ــری و گرت ــی چاوەدێ ئەرک
ــە  ــار دەردەکات. ل ــی بڕی ــینەوە دەکا و دەرحەق لێپرس
ــە  ــازە ب ــەو ڕێب ــۆز و گرینــگ دا ئ هــەل و مەرجــی ئال
کار دەبــات و سیســتەمی ئەشــکەنجە و ســەرکوت 

ــێ دەدەن.  ــەرە پ ــتان پ لەکوردس
لەدەیــەی 60و 70 تــا ســەردەمی ســەرهەڵدانەکانی 
ســاڵی ٨٨، ئەشــکەنجەی دڕندانــەی چەکدارانــی رژێــم 
لەپێنــاو تێکشــکاندنی مرۆڤــی خــاوەن ئیــرادە گەشــەی 
ســەندووە، هاوکات لەســاڵی ١390 بە دواوە ئەشــکەنجەی 
زەینــی و رۆحــی جێگرەوەی ئەشــکەنجەی جەســتەیی 
ــاد و  ــە ی ــکەنجەیە ل ــنە ئەش ــەو چەش ــەوە. ئ گرتووەت
بیــری مــرۆڤ ناچێتــەوە و بــە پێچەوانــەوە هەڵوێســت 
ــز  ــە هێ ــەاڵت ب ــەدژی دەس ــگا ل ــەوەی کۆمەڵ و کاردان
دەکات. ئــەو سیاســەتەش دوو جــۆرە کەســایەتی 
لێدەکەوێتــەوە، کەســایەتیەک کە ڕێگەی تەســلیمیەت 

ــایەتی  ــە، کەس ــایەتیەکی دیک ــەر و کەس ــە ب دەگرێت
ــی و  ــکەنجەی رۆح ــەرهەڵدێرە. ئەش ــگێڕ و س شۆڕش
ڕەوانــی لەســەر کۆمەڵــگا کاریگــەری درێژخایەنی هەیەو 
کاریگەریەکانــی بــە زەحمــەت  هەســتی پــێ دەکــرێ. 
دەســەاڵتدارانی رژێــم دەیانەوێــت ئــەو لۆژیکــە لەهــزری 
تاکــدا درووســت بکــەن کــە داگیرکــەری لە کوردســتان 
ریشــەکێش ناکرێــت و گــەل؛ واڵت، چانــد و مێــژووی 

نییــە و دەوڵــەت و دەســەاڵت ناســنامەو بوونیانــە.
 جەوانــی نیشــتمان پــەروەر و کــورد پــەروەر پێویســتە 
ئــاگاداری ئــەوە بــن کــە خاڵــی الوازی گەنجــان دەبێتــە 
ــران  ــەری ئێ ــی داگیرک ــە رژێم ــەوەی ک ــۆکاری ئ ه
ــۆ بڕەخســێت.  دەرفەتــی بەهێزبوونــی دەســەاڵتداری ب
چــون هــەر دەوڵەتێــک هێــزی خــۆی لــە الوازیەکانــی 
ــزی  ــە هێ ــەت ب ــون دەوڵ ــت. چ ــگا وەر دەگرێ کۆمەڵ
ــوردی  ــگای ک ــا کۆمەڵ ــت. وات ــگا الواز و دەتۆقێ کۆمەڵ
لەئەمــڕۆدا تــا ئاســتێک خــۆی بــە ڕێکخســتن کــردووە، 
ــێ  ــناکانە و ب ــێوەیەیەکی ترس ــە ش ــەت ب ــە دەوڵ بۆی
ویژدان هێرشــی ســەر کۆمەڵگا دەکات. بۆ تێکشــکاندنی 
ــک  ــان کەڵ ــگێڕی گەنج ــەوەی شۆڕش ــرادە و کاردان ئی
ــت و  ــات، پۆس ــەک، مادی ــە، رەم ــی بنەماڵ لەناوەندەکان
مەقــام وەردەگرێــت. تایبــەت رژێــم دەیەوێــت بنەماڵــە 
وەک گۆپاڵێــک لەپێنــاو تەســلیم وەرگرتنــی گەنجان بە 

کار بێنێــت.
لــە ئەنجــام دا ڕێبــەر ئاپــۆ دەڵێت: »هیوای گەیشــتن 
ــە نــرخ تــرە«، بۆیــە  ــازادی ب ــە ئ ــازادی ل ــە ئ ب
ــتن  ــاو  گەهێش ــە پێن ــان ل ــی جەوان ــڕۆدا ئەرک لەئەم
ــێ  ــی ب ــان و خەبات ــی تێکۆش ــۆڕ کردن ــازادی گ ــە ئ ب

پســانەوەیە. 
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ــژدان  ــە کــە خــاون وی ــەو خؤڵقێنەرەی ــد ئ هۆنەرمەن
و ئەخالقــە و بەرهمــی لــە خزمەتــی گەلدایــە. 
رەنگدانــەوە و دەنگدانــەوەی گەلن. هەر چەندیش کار 
و خەباتیــان جێــگای رەخنــە هەبــێ، بــەاڵم میراتەی 
هونەرییــان شــایانی رێــز و ستایشــە، لــەم قۆناخــەدا 
ســاڵیادی کۆچــی دوایــی ســێ هۆنەرمەندی نــاوداری 
ــەوە و  ــە بیرهێنان ــۆ ب ــەوەی ب ــەر ئ ــە. لەب گەلەکەمان
رێــز گرتــن لــە رەنــج و خەباتیــان، کۆرتــە ژیانێکیــان 
بــۆ خوێنەرانــی خۆشەویســت دەخەینــە بــەر بــاس و 
ئاواتەخوازیــن کــە هەر تاکێــک لەپێنــاو خاوەندارێتی 
لــەو میراتــە هونەرییــەی گەلەکەمــان خاوەندارێتــی 

بــکات.
ــان ١938-١99٦  ــە ش ــاج - ئایش ــاژنی  بێ ت ش

ینی ا ز
ئایشــە شــان کــە بــە شــاژنی بــێ تــاج نــاو دەکــرێ 
لــە مانگــی نــۆی ســاڵی ١93٨ لــە ئامــەد چــاوی بــە 
دونیــا هەڵهێنــاوە. ســاڵی ١996ی زاینــی لــە ئیزمیــر 
لەبــەر نەخۆشــی شــێرپەنچە کۆچــی دوایــی دەکات. 

ــوردە  ــژی ک ــی بێ ــە گۆران ــە پێشــەنگی ژن ــەک ل ی
کــە لــە ١5 ســاڵیدا دەســت بــە کارو بــاری هۆنــەری 
دەکات. لەســاڵی ١960 یەکــەم ئالبۆمــی هونەری باڵو 

بووەتــەوە.
ــەک  ــە وەک قەاڵی ــم همیش ــڤ خان ــی ئەلی  دایک
ــمان  ــەد عوس ــی محەم ــووە و باوک ــتی ب ــاڵ پش پ
بۆیــە، دەنگبێــژ بــووە. لــە عشــیرەی حاجی مســتەفا 
بەکــی ئەرزرۆمــی بۆیەیە. لــە تەمنی بچووکــدا زەواج 
دەکات. هاوژینــی شــەوکەت توران خەڵکــی دێریکە.
ــە ســاڵەکانی  ــە هــۆی سیاســەتی کەماڵیســتی ل  ب
70 دەچێتــە واڵتــی ئەڵمانیــا. لــە ســەر داوای 
محەمــەد عــارف جزیــری و عیســا بــەرواری دەڕواتــە 
باشــووری کوردســتان و لــە ســاڵی ١979 لــە بغــداد 
چەنــد گۆرانییــەک تۆمــار دەکات. هــاوکات لەکاتــی 
ــووری  ــە باک ــۆزل ل ــوت ئ ــاری تورگ ــەرۆک کۆم س
دەکات.  تۆمــار  گۆرانییــەک  چەنــد  کوردســتان 
هــاوکات لەســەردەمی ئەنفــاڵ و کیمیابارانی هەڵەبچە 
گۆرانــی »وەرن وەرن پێشــمەرگەنە«، بــاڵو دەکاتەوە. 

 کۆکردنەوەی شاخەوان شەڕڤان

ئەفسانەکانیئاوازیکوردەواری
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بــە گشــتی بــە هــۆی گۆرانی بێــژ بوونــی تووشــی زۆر 
گیــر و گرفــت لــە الیــەن ماڵباتەکــەی و حکومەتــی 

فاشیســت تۆرکیــا دەبێتــەوە. 
ئــەز حەزالــم، دڵــۆ ئــەز بمــرم، ببــوورە لێــم نیشــتمان، 
لــێ قــەدەرێ، لــێ لــێ بــێ مــاڵ، حەیــران غەریبــم 
دایــە و چەنــد بەرهمێکــی تری هەیــە. لەســاڵی ١99١ 
ــی  ــە ١٨ی کانوون ــی بێــژی دێنێــت و ل ــە گۆران واز ل

یەکەمــی ١996 کۆچــی دوایــی دەکات.
بــۆ  ئایشــە شــان(  تــۆران )کچــی  یاســەمنەن 
میدیــاکان رایگەیانــدووە: »دایکــم وەســیەتی کردبــوو 
کــە تەرمەکــەی لەشــاری ئامــەد ئەســپەردە بکرێــت« 
بــەاڵم لــە ئیزمیر نێــژرا. چــون لەســاڵی 2007ی زاینیدا 
هەندێــک کــەس هەوڵیــان دا ئــەم وەســیەتە  جــێ بە 
جــێ بکــەن، بــەاڵم ماڵبــات و حکومــەت رازی نەبوون.
بولبولی کوردســتان - محەمەدی ماملــێ  ١3٠٤-١3٧٧ 

هەتاوی
ــە  ــە ماڵباتێكــی دەنــگ خــۆش ل موحەمــد ماملــێ ل
ــاری  ــڕ ێ ش ــی خ ــە گەڕەک ــاوی ل ــاڵی١30٤ی هەت س
ــەردانی  ــاڵی ١3٤2س ــووە. س ــک ب ــە دای ــاد ل مەهاب
باشــووری کوردســتانی کــردووە. ماملــێ پێــش 
وەفاتــی تووشــی نەخۆشــی ئالزایمــر دەبــێ و لــە ســێ 

ــی دەکات. ــی دوای ــاڵی ١377 کۆچ ــی س رێبەندان
لەســاڵی١3١7 دەســتی بــە کاری هۆنــەری کــردووە و 
تــا ســاڵی ١372بــە هــەزاران گۆرانــی وتــووە. زۆربەیان 
ــتی  ــان هەڵبەس ــە ی ــی خۆی ــان بەرهم ــور ی فولکل
مامۆســتا هێمــن، وەفایــی، هــەژار، گــۆران، پیرەمێــرد، 
ــەن  ــە چ ــە. ب ــم نەوازادەکان ــاج هاش ــەوی و ح مەول
شــێواز وەکــوو حەیــران، قەتــار، گۆرانــی کــوردەواری و 
بەیتــی وتــووە. گەلێــک گۆرانــی نیشــتمان پــەروەرەی 

هەیــە.
ــە  ــە، دای ــە الی ــە الی ــن ب ــی  ئەتوانی ــە بەرهەمەکان ل
گیــان، کــوردەم ئەمــەن، ئاگــر بــاران، الوە هــەی الوە 
و ئەختــەر و... ئامــاژە بکەیــن. دایــە ئامینــە هاوژیــن 
مۆحەمــەد ماملــێ وتوویەتــی: »ئــەو دەنگــی ژن، پیاو، 

بچــووک و گــەورەی کــوردان بــوو«.
لــە شــاری مهابــاد بــە مەراســیمێکی شــکۆدار تەرمــی 

محەمــەد ماملــێ ئەســپەردەی خــاک کــراوە.
ــان ١9٢٧-٢٠١٦  ــم کاب ــەر - کەری ــتێرەی هۆن ئەس

یینی ا ز
نــاوی تــەواوی عەبدالکەریــم محەمــەد لەســاڵی ١927 
ــووە.  ــک ب ــە دای ــلێمانی ل ــێخانی س ــی ش لەگەڕەک
بــرای شــەهید قــادر کابانــە. لــە حوجــرە دەســتی بــە 
خوێنــدن کــردووە. بــە هۆی کاری سیاســی لــە الیەن 
ــاوەی 6 ســاڵ لەباشــووری  ــۆ م ــراق ب ــی عێ حکومەت

کوردســتان دوور دەخرێتــەوە.
ــک  ــی پێ ــی هاوبەش ــدا ژیان ــەرەتای پەنچاکان ــە س ل

ــاوە. هێن
ســاڵی١9٤١ یەکــەم گۆرانــی تۆمــار کــردووە. لەســاڵی 
ــاڵو  ــاواز ب ــە ٨ ئ ١9٤5یەکــەم ئالبۆمــی کــە بریتیــە ل

ــەوە. کردوەت
ســنە  و  سەردەشــت  بەغــداد،  لەفســتیواڵەکانی   
بەشــداری کــردووە. هۆنەرمەند و کەســایەتێکی وەاڵت 
پارێــز بــووە. بەڵگــە فیلمێــک لــە ســەر ژیانــی ئــەم 
ــراوە. ــت ک ــەن« درووس ــە ناوی«تەم ــدە ب هۆنەرمەن

ئەمەش بەشێ لە گۆرانی یاران وەسیەت بێ
یــاران وەســیەتم ئەمــە بــێ التــان هەرچــەن 

ــان کەوتمــە دوورە واڵت
تەنیــا گۆڕەکــەم لــە رێــی خێــان بــێ نزیــک 
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