رهبری حزب دمکرات نشستی در رابطە با وضعیت سیاسی کوردستان و
منطقه برگزار کرد

ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

مراسم سالگرد روز پیشمرگه کوردستان در کوههای کوردستان برگزار شد
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کشتن «فخریزادە» بهانەای برای امنیتیتر کردن کوردستان از سوی رژیم
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محکومیت رژیم ایران بە علت نقض شدید حقوق بشر

باید متحدانه با
نفرتپراکنی و
توهینهای ...
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نگاهی به ایدئولوژی

خودکشی در جامعە ایران
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شکوه ملت

روز شنبە ،مورخ  ٢٢آذر ماه سال
 ١٣٩٩خورشیدی ،با حضور برخی
از اعضای رهبری حزب دمکرات
و شماری از نیروهای پیشمرگە
کوردستان ،مراسمی با شکوه در
کوههای کوردستان بە مناسبت روز
پیشمرگە کوردستان برگزار شد.
مراسم با حركت نظامی نیروهای
پیشمەرگە شروع و بە دنبال آن سرود
ملی "ای رقیب" از سوی نیروهای
پیشمرگە خواندە شد ،بعد از آن
حضار چند لحظە بە احترام شهدای
کورد و کوردستان سکوت کردە و
همچنین نیروهای پیشمرگە سوگند
وفاداری بە میهن را ادا کردند.
در ادام ه نیروهای پیشمرگە با
رژە ویژە نظامی فضای خاصی
بە مراسم بخشیدە کە در حقیقت
نشان از آمادگی جسمانی نیروی
پیشمرگە کوردستان میباشد.
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دستگاە فرماندهی نیروی
پیشمرگە کوردستان بە
مناسبت سالروز ...

2

در بخش بعدی مراسم "محمد
نظیف قادری" معاون دوم مسئول
اجرایی حزب دمکرات طی پیامی
روز پیشمرگە کوردستان را تبریک
گفتند.
"قادری" ضمن اشارەای کوتاە بە
تاریخ مبارزاتی پرفراز و نشیب
نیروی پیشمرگە کوردستان ،با
تأکید بر نقش و محوریت پیشمرگە
در مراحل مختلف مبارزاتی ملت
کورد ،بحثی کامل در ارتباط با
جایگاه نیروی پیشمرگە چە در
سطح داخلی و چە در سطح خارجی
را بیان کردند.
"قادری" همچنین بە این نکتە
اشارە داشتند کە بعد از اعالم
جمهوری کوردستان در شهر مهاباد
و در نشست رسمی انجمن وزیران
جمهوری کوردستان با رهبری
پیشوا "قاضی محمد" نام پیشمرگە

بە تصویب انجمن رسید .از آن
روز بە بعد نام پیشمرگە بە سمبل
مبارزات ملیگرایی ملت کورد
تبدیل شد.
در بخش دیگر پیام" ،قادری"
خود ،اشارەای بە وضعیت سیاسی،
اقتصادی و داخلی رژیم ایران
کردند و افزودند کە :رژیم در
حال حاضر قادر بە تأمین حداقل
مایحتاج مردم را نداشتە کە برای
همە نیز عیان میباشد کە علت
اصلی این مسئلە بە سیاستهای
اشتباه رژیم در سطح بینالمللی و
داخلی بر میگردد.
"قادری" در آخر صحبتهای خود
بە تصمیم درست و بجای حزب
دمکرات کوردستان ایران اشارە کرد
کە با خوانشی صحیح و درست از
واقعیتهای جامعە ایران و شرایت
بینالملل ،پروژە "راسان" را اعالم

کردە و نتیجە آن نیز برای دوست و
دشمن ملموس است.
بەدنبال پیام معاون دوم مسئول
اجرای حزب دمکرات ،لوح تقدیری
کە هر سالە بە پیشمرگەهایی کە
 ٢٠سال بدون وقفە در سنگرهای
مبارزاتی ،مبارزە کردند ،از
سوی مسئول دستگاه فرماندهی
نیروی پیشمرگە کوردستان ،بە ٦
پیشمرگە مبارز اهدا شد.
در مراسم سال جاری همرزمان:
"سلیم زنجیری ،والی درودی،
عثمان مصطفیپور ،سردار عثمانی،
ستار ابراهیمی و شهریار امین پور"،
مشمول دریافت این لوح تقدیر
شدند.
بە دنبال آن و طبق رسم هر سالە بە
کسانی کە در مسابقات سیاسی
– نظامی نیروی پیشمرگە شرکت
کردە و موفق بە کسب مقام شدە

بودند ،جایزە تقدیم شد.
مراسم جشن اختتامیە دورە
مقدماتی  ٢٤٥نیروی پیشمرگە
کوردستان نیز همزمان بود با
مراسم سالروز پیشمرگە کوردستان.
شرکتکنندگان دورە مقدماتی بعد
از اتمام موفقیت آمیز دورە کە
از سوی مرکز آموزش دستگاه
فرماندهی نیروی پیشمرگە
کوردستان برگزار شدە بود ،رسما
ی پیشمرگە کوردستان
بە نیرو 
پیوستند تا در جریان مبارزات حق
طلبانە ملت کورد سهم خود را
بردوش بکشند.
در بخش پایانی نیز با انجام
مجموعەای حرکات نمایشی
نظامی کە در حقیقت آمادگی
باالی جسمانی نیروی پیشمرگە
کوردستان را نشان میدهد ،مراسم
بە اتمام رسید.

ســـخـن
نود یلدا

کریم پرویزی
روزی یا شاید هم شب و نصف
شبی ،زنی در گوشەای از این
کرە خاکی ،یا اجازە دهید نزدیکتر
شویم ،در کوردستان یعنی سرزمین
ما ،زنی در حال وضع حمل با
حضور چندین نفر از خویشاوندان
و نزدیکان ،همە نگران و مضطرب،
منتظر سالم بە دنیا آمدن نوزاد
و همچنین سالمتی مادر بعد از
فارغ شدنند ،کە با اولین گریە
نوزاد همە فامیل نفس راحتی
کشیدە و با خندە و شادی بە
پیشواز گریستن نوزادی رفتند کە
تازە بە دنیا آمدە است.
از آن روز و در سال ١٣٠٩
خورشیدی ،در ارومیە و در
بلندترین شب سال ،در خاندان
بزرگ قاسملو در خانە محمد آغا
همە جمع شدە و منتظر فرا رسیدن
نوزاد بودند ،همە در این فکر فرو
رفتە کە آیا مادر و نوزاد سالم
هستند؟ در آن لحظە هم ،کسی در
اندیشه آیندە نوزاد نورسیده نبود!
بعد از آن بلندترین شب سال  ،تا بە
حال  ٩٠شبی چنان ،یا درواقع ٩٠
یلدا و گذشتە و متاسفان ه فرزند
متولد شدە آن یلدا در یکی از
شبهای بلندترین روزهای تابستان
بە دست نمایندگان تروریستهای
والیت فقیە تهران شهید شد،
اما برای همیشە در یادهایمان
ماندگار شد .افکار ،دیدگاه و
باورهای آن فرزند کوردستان و
همچنین مکتب فکری بە ارث
ماندە از ایشان بود کە نە تنها بە
روستایی محدود نشد بلکە سراسر
کوردستان و ایران را درهم تنید و
شهرە عالم شد.
گرچە دکتر قاسملو در بلندترین
شب سال متولد شد اما با
مبارزات ،تالش و فکر و اندیشە
خود ،با شب تاریک تحمیل شدە
بر کوردستان نبرد میکرد تا بلکە
با نور درخشان آفتاب معرفت خود
گرمی و روشنایی بە سرزمینمان
ببخشد کە سرسبزی و آبادانی و
سربلندی را برای کوردستان در
پی داشتە باشد.
دکتر قاسملوی فرزانه ،بە
صدها زبان نە فقط زبانهایی
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رهبری حزب دمکرات نشستی در رابطە با
وضعیت سیاسی کوردستان و منطقه برگزار کرد

شورای
مشترک
نشست
سیاستگذاری و شورای اجرایی
حزب دمکرات کوردستان ایران
برگزار گردید و در این نشست
موضوعاتی مهم در رابطە با
کوردستان و جهان مورد بحث قرار
گرفت.
روز چهارشنبه مورخ  ١٩آذرماه
 ١٣٩٩خورشیدی ،ساعت ٩:٠٠
صبح نشست مشترک شورای
سیاستگذاری و شورای اجرایی
حزب دمکرات کوردستان ایران
با دقیقەای سكوت برای احترام
بە روح و راه شهدای کوردستان
برگزار گردید.
بعد از آغاز این نشست "مصطفی
هجری" ،مسئول اجرایی حزب
دمکرات موضوعات جلسە را
مطرح كرد.
"مصطفی هجری" در ابتدا گزارشی
سیاسی در رابطه با وضعیت سیاسی
منطقه ،ایران و کوردستان ،بە ویژە
بعد از انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا و انتخاب جو بایدن ،ادامە
شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی
در ایران ،کشتەشدن مسئول ارشد

پروژه سالح اتمی ایران ،مواضع و
پیشامدهای بعد از تحریمها علی ه
ایران و اختالفات منطقە را تشریح
نمود.
بعد از پایان سخنان ایشان ،حضار
این نشست به طور مفصل در مورد
مباحث بیان شدە ،نظرات خود را
مطرح نمودند و مسائل مطرح شده
ب ه عنوان گزارش رهبری حزب
دمکرات تصویب شد.
در این گزارش سیاسی ،مسئول
اجرایی حزب دمکرات بیان کردند
کە بعد از روی کارآمدن دولت
جدید در آمریکا ،ریاست جدید و
تیم وی ،هم از فشارهایی کە
دولت ترامپ بر ایران قرار دادە
استفادە میکنند و هم تالش
میکنند اروپاییها و شاید
کشورهای عربی خلیج با سیاست
نوین هماهنگ شوند و با ایجاد
همپیمانی و هماهنگی رژیم ایران
را مجبور کنند این توافق اتمی
را اجرا کند و هم از مداخالت آن
جلوگیری کنند و پروژه موشکی
آن را محدود کنند.
در این گزارش سیاسی بر اساس

تحلیل اطالعات و دادههای مربوط
ب ه ایران و کوردستان ،اشارە بە
آن شدە بود کە رژیم ایران بیشتر
از همیشە رو بە افول میرود و
اعتراضات مردم و فشار مردم،
همچنین مناقشات درون قدرت
باندهای رژیم و فشار و دیپلماسی
هماهنگ جهانی این رژیم را بە
سمت تسلیم شدن سوق خواهد داد
کە در اینصورت در داخل بیشتر
تضعیف شده و فرصت مبارزە مردم
و ملتهای ایران بیشتر میشود.
این گزارش بە وضعیت اپوزسیون
ایران و نیروهای کوردستان و
ضرورت آمادگی برای شرایط
پیش رو اشاره کرده و در این
راستا ارگانهای مربوطە موظف
شدند کە برنامههای مطرح شده را
پیگیری کنند.
در بخشی دیگر از این نشست
در رابطه با گفتگوهای مختص
بە موضوع اتحاد صفوف حزب
دمکرات و جلسات هیئتهای
دیالوگ در رابط ه با اتحاد
دمكراتها مورد بحث قرار گرفت.
در رابطه با این موضوع جریان

هیئت مربوط ه
مذاکرە و تالشهای 
مورد تأیید قرار گرفت ه و در نهایت
تأکید شد کە جهت تسریع روند
اتحاد حزب دمکرات با جدیت
و تالش بیشتر پیگیری شده و

رهنمودهای الزم ب ه هیئت مورد
نظر ارائ ه شد.
در این جلسە همچنین چند موضوع
تشكیالتی مورد بحث قرار گرفت ه
و تصمیمات مرتبط اتخاذ شد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دبیرخانە اجرایی
 ٢٠آذرماه ١٣٩٩

مراسم سالگرد روز پیشمرگه کوردستان
در کوههای کوردستان برگزار شد

روز شنبە ،مورخ  ٢٢آذر ماه،
سال  ١٣٩٩خورشیدی ،با حضور
شماری از اعضای رهبری حزب
دمکرات و نیروهای پیشمرگ
کوردستان ،مراسمی باشکوە در
کوههای کوردستان بە مناسبت
سالروز "پیشمرگە کوردستان"
برگزار شد.
این مراسم با سان نظامی نیروهای
پیشمرگه و با سرود ملی ''ای
رقیب" شروع و بعد از چند لحظە
سکوت بە پاس فداکاری و احترام
بە "شهیدان کورد و کوردستان"
نیروی پیشمرگه سوگند وفاداری
را یاد کرد.
در این مراسم "محمد نظیف قادری"

معاون دوم مسئول اجرایی حزب
دمکرات پیامی را بە مناسبت این
روز ایراد نمودند.
"قادری" در پیام خود ضمن اشارەای
کوتاە بە مبارزات پر فراز و نشیب
"پیشمرگه" ،نقش و دور "پیشمرگه"
در مراحل مختلف مبارزات "ملت
کورد" را مهم و همچنین بحثی در
مورد جایگاه ویژە "پیشمرگه" چە
در داخل و چە در سطح بینالملل
ایراد نمودند.
وی در سخنان خود بیان داشت:
"بعد از اینکە جمهوری کوردستان
تاسیس شد و در نشست رسمی
انجمن وزیران جمهوری کوردستان
با ریاست پیشوای زندەیاد نام

پیشمرگە مشخص شد ،از آن
زمان این نام بە شکوه مبارزە
ملیگرایانە ملت کورد تبدیل شد.
از آن زمان تا کنون حزب ما ،یعنی
حزب دمکرات؛ موسس جمهوری
کوردستان؛ نام پیشمرگە بە نماد
مقاومت و مبارزە بدل گشته و در
راه اهداف سیاسی ملت کورد در
عرصە سیاسی و کرامت مبارزە
میکند".
بە دنبال سخنان "قادری" طبق
رسوم هر سالە ،از سوی مسئول
نیروی
فرماندهی
دستگاە
پیشمرگه کوردستان لوح تقدیر٢٠
سالە بە پیشمرگانی اعطا شد کە
مدت  ٢٠سال است در سنگرهای

مقاومت از کرامت ملت کورد
دفاع کردەاند.
در مراسم امسال  ٦همسنگر مبارز
با نامهای" :سلیم زنجیری ،والی
درودی ،عثمان مصطفی پور،
سردار عثمانی ،ستار ابراهیمی و
شهریار امینپور" مشمول دریافت
این لوح تقدیر شدند.
در ادامە مراسم طبق روال هر
سالە مسابقەای میان پیشمرگان
بە مناسبت "روز پیشمرگ" در
رشتەهای "سیاسی  ،نظامی
وفکری برگزار میشود کە امسال
نیز تعدادی از پیشمرگان توانستند
مقام اول را در رشتەهای مختلف
بە دست آورند.

نام کسانی کە در این مسابقات
رتبە بدست آوردەاند بە شرح زیر
است:
"صباح بیور" در زمینە سیاسی و
فکری
"پیشوا رستمی" در زمینە نظامی
(کالشنیکف)
"مهناز اخترشناس" در زمینە
نظامی (قناسە)
همچنین مراسم امسال "روز
پیشمرگه" همزمان بود با مراسم
اختتامی دورە مقدماتی ٢٤٥
پیشمرگه.
این جوانان مبارز در مرکز آموزش
دستگاە فرماندهی نیرو پیشمرگه
دورە و کالسهای سیاسی و

نظامی را با موفقیت سپری
کردە و بعد از اتمام دورە رسما
وارد جریان مبارزات پیشمرگ
کوردستان شدند.
در این بخش از مراسم گزارشی
در مورد چگونگی آموزش دورە
از سوی "سرور معروفی" مربی
آموزشگاە تقدیم حضار شد و بە
دنبال آن سرودی با نام "راسان" از
سوی شرکت کنندگان دورە تقدیم
حضار شد.
در ادامە مراسم پیام اتمام
موفقیتآمیز دورە از سوی یکی از
شرکت کنندگان بە نام "بنیامین
فرجزادە" تقدیم حضار گردید.
در ادامە شعری بە نام " قاسملوو
لە کوێی ڕاسان چاوەڕێتە " از
سوی شرکت کنندە دورە ''همن
ایصافی" تقدیم حضار شد.
بعد از اتمام دورە مقدماتی مرسوم
است کە شرکت کنندگانی کە
بیشترین نمرە را در زمینەهای "
سیاسی -نظامی و نظم و دسیپلین
کسب کردند ،جایزە دریافت کنند،
کە نام آنها بە شرح زیر میباشد.
در زمینە سیاسی – نظامی:
"شیدا رسولدنخە" نفر اول
"بنیامین فرجزادە" نفر دوم
مرضیە حاجی پور" نفر سوم
در زمینە نظم و دیسیپلین:
"احمد رحمانی" نفر اول
"مسعود سلیمی" نفر دوم
"روناک قادری" نفر سوم
بخش پایانی مراسم نیز با انجام
مجموعە حرکات نمایشی ویژە
نظامی از سوی شرکتکنندگان
کە در حقیقت گویای آمادگی
جسمانی و نظامی باالی نیروهای
پیشمرگە بود ،مراسم پایان یافت.
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کاهش  ٢٦درصدی جنگلهای
استان سنندج
قاچاقچیان چوب بیباکانە و بدون
نگرانی از پیگرد قانونی ،چوب
جنگلهای کوردستان را قطع
کردە کە آمارهای منابع طبیعی
این استان گویای کاهشی ٢٦
درصدی این جنگلها است.
مساحت جنگلهای استان «سنە»
در سال  ١٣٣٢حدود  ٥٠٠هزار
هکتار از سوی ادارە کل منابع
طبیعی وآبخیزداری استان گزارش
شده است که ،مقایسه آن با
مساحت فعلی جنگلهای استان
نشان از کاهشی حدود  ١٣٠هزار
هکتار ( ٢٦درصد) از مساحت
کل عرصههای جنگلی استان
میباشد.
در وضعیت فعلی با استناد به
آمار «اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری» ،مساحت جنگلهای
استان کردستان  ٣٧٣هزار هکتار

است.
این روزها قاچاق چوب به یکی
از بزرگترین نگرانیها برای مردم
«زاگرسنشین» تبدیل شده است و
اگر این روند فزاینده همچنان ادامه
داشته باشد در سالهای نه چندان
دور دیگر آثاری از این جنگلها
باقی نخواهد ماند.
«سعدی نقشبندی» مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان
«سنندج» خبر از کشف  ٢٢٦متر
مکعب چوب داد کە از قاچاقچیان

چوب استان در  ٦ماه نخست سال
جاری کشف شدە است.
بە دلیل نبود قانونی فراگیر و
عدم پیگیری مسئوالن استان،
جنگل و مراتع استان کاهش
چشمگیری داشتە کە بە گفتە
بسیاری از کارشناسان ،رژیم بە
صورت سیستماتیک و عمدا راه
را برای از بین بردن منابع طبیعی
کوردستان فراهم کردە تا سودجویان
آزادانە سامان ملی کوردها را بە
تاراج ببرند.

سلیمانی" و "محسن فخری زادە"
دست داشتەاند.
خیلی از ساکنین "مریوان" و
"بانە" ،چندین بار مورد بازجویی
قرار گرفتە و از سوی نیروهای
اطالعاتی رژیم خانەهای مردم
را تفتیش و همچنین موبایل و
کامپیوتر آنها را ضبط میکنند.
طبق اخبار رسیدە بە وب سایت
"کوردستان میدیا" چند روزی
است کە در شهرستان "سقز" نیز
فضای کامال امنیتی و نظامی

بر شهر حاکم و نیروهای رژیم بی
دلیل و بدون توجە بە حریم شخصی
ساکنین در جادەهای ورودی بە
"سقز" ایست بازرسی گذاشتە و
وسائیل شخصی مردم را تفتیش
میکنند.
همچنین در خیلی از نقاط شهر
"سقز" همچون بیمارستان و مراکز
درمانی ،رژیم نیروهای سرکوبگر
خود را پخش کردە است.
بە گفتە شاهد حاالن فضای شهر
بە حدی امنیتی است کە ،تا بە
حال همچنین فشاری را تحمل
نکردەاند.
اخبار رسیدە حاکی از آن است
کە ،نیروهای سرکوبگر رژیم لباس
شخصی پوشیدە و با استفادە از
ماشینهای پالک قرمز سعی در
مخفی ماندن هویت خود دارند.
رژیم در این چنین شرایطی کە
یارای مقابلە با کشورهای
قدرتمند را نداشتە ،انتقام خود را
از مردم کوردستان میگیرد.

محکومیت رژیم ایران بە علت
نقض شدید حقوق بشر
سازمان ملل متحد بە علت نقض
گستردە حقوق بشر از سوی رژیم
ایران ،اقدامات خشونت آمیز این
رژیم را محکوم کرد.
شامگاه چهارشنبە ١٦ ،دسامبر
 ٢٠٢٠میالدی طی قطعنامەای
سازمان ملل ،رژیم ایران را بە دلیل
نقض گستردە حقوق بشر و اعدام
افراد بر اساس اعترافات اجباری
محکوم کرد.
"سازمان ملل" از رژیم ایران خواست
تا از بازداشتهای گستردە و
خودسرانە افراد و همچنین اجرای
حکم اعدام دگر اندیشان کە بدون
ی
داشتن وکیل و اطالع خانوادەها 
آنها اعدام میشوند ،خودداری
کند.
"میچل باچله"،کمیسر عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد پیشتر از
اقدام ایران در اعدام "روح اللـه
زم" روزنامهنگار مخالف رژیم
ابراز شوکزدگی کرده و از

در  ٤٤٠٠سال پیش در کوردستان خط
معروف بە "ایالمی مقدم" وجود داشتە است
"فراسوا دس" (François
 )Dessetپروفسور فرانسوی،
با کدشکنی دو آثار باستانی
مربوط بە دوره ایالمیها ،از وجود
خط تصویری ایالمی معروف بە
"ایالمی مقدم" در حدود ٤٤٠٠
سال پیش در کوردستان خبر داد.

کشتن "فخریزادە" بهانەای برای
امنیتیتر کردن کوردستان از سوی رژیم

بە دنبال کشتە شدن بە اصطالح
دانشمند اتمی رژیم ،فشارهای
رژیم بر روی مردم کوردستان
افزایش یافتە و دهها نفر دستگیر
و فضای بسیاری از شهرهای
کوردستان بە شدت امنیتی شدە
است.
از جملە شهرهای کە با کوردستان
عراق مرز مشترک داشتە فشار
بیشتری را متحمل و بە مردم این
شهر گفتە اند کە،مرم کوردستان
عراق "تروریست" و در کشتن "قاسم
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تهران خواستە بود تا متوسل شدن
"فزاینده و نگران کننده" این رژیم
به مجازات اعدام را متوقف کند.
"میچل باچلە" معتقد است کە،
اجرای حکم اعدام با چوبه دار
نشان ه از اعترافات اجباری است
که تحت شکنجه از متهمان
گرفته شده و توسط رسانههای
دولتی پخش شده تا به عنوانی
اساسی برای محکومیت شخص به
کار رود.
"سازمان ملل" ادامه روند اعدام
اشخاص در ایران بر اساس اعترافات

اجباری را محکوم کرد و از ادامه
تایید مجازات اعدام کودکان در
ایران ابراز نگرانی کرد.
رژیم از روزهای نخستین تحمیل
خود بر جامعە ایران ،خواستەهای
مردم را با اعدام پاسخ داد کە
نمونە خیلی واضع و روشن آن
اعدامهای بدون دادگاهی در
کوردستان توسط حاکم شرع نظام
بود کە صدها نفر از مردم کورد
و دیگر ملیتهای ایران ،قربانی
سیاستهای تبعض آمیز رژیم
شدند.

در سال  ١٩٠١میالدی ،دو آثار
تاریخی در کوردستان کشف
شدەاند کە هم اکنون در موزە
"لوور" فرانسه قرار دارند و قدمتشان
بە  ٤٤٠٠سال پیش برمیگردد.
تاکنون هیچ یک از کارشناسان
آثار باستانی ،موفق بە فهمیدن و
ترجمە خطوط و نوشتەهای روی
این دو آثار مکشوفه نشده بودند
تا اینکە اخیرا پروفسور "فرانسوا

دس" توانست این خطوط را
کدشکنی کند.
خط "ایالمی مقدم" بطور اساسی
خطی تصویری است که در آن هر
تصویر معادل یک کلمه است و
از وجود الفبای ایالمی در حدود
 ١٤٠٠سال پیش در کوردستان خبر

میدهد.
بە طور کلی این شواهد و مدارک
گویای این امر است کە در حدود
 ٢هزار سال پیش و قبل از آنکە
فارسها صاحب قدرت باشند ،در
کوردستان نوشتن وجود داشتە
است.

مایک پمپئو :بازگشت بە برجام بە
منفعت اروپاییها خواهدبود نە ما
وزیر خارجە آمریکا" ،مایک پمپئو"
بر این باور است کە بازگشت بە
برجام هیچ منفعتی برای آمریکا
نخواهد داشت و این اروپاییها
هستند کە منفعتش را میبردند.
بە گزارش یکی از خبرگزاریهای
وابستە بە رژیم و بە نقل از
"واشنگتن اگزمینر" وزیر خارجە
آمریکا گفتە است" :چرا ما بیاییم
برای رژیم ایران رهایی اقتصادی
ایجاد کنیم درحالی کە فرانسوی
و انگلیسیها منفعت آن را بردە و
با رژیم تجارت خواهند کرد".
"پمپئو" گفتە است ،سپاه تروریست
پاسداران انقالب اسالمی فقیرتر از
حالتی هست که اگر سیاستهای
دولت قبلی آمریکا باقی میماند
و فکر میکنم حدود  70میلیارد

دالر فقیرتر شده است.
"پمپئو" رژیم ایران را متهم بە پناه
دادن بە تروریستها کردە واز ایران
بە عنوان خانەای آرام و مطمئن
برای "القاعدە" نام برد.

رژیم ایران جرات
پاسخگویی بە حمالت
ارتش اسرائیل را ندارد

بە گفتە ژنرال "آویو کوخاوی"،
"رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل"
رژیم ایران در برابر  ٥٠٠حملە ارتش
اسرائیل بە مواضع سپاە تروریست
'قدس" در سوریە تا بە امروز جرات
هیچ گونە واکنشی را نداشتە
است.
ژنرال "کوخاوی" در ادامه سخنانش
گفتە است ،طی  ١١ماه نخست
سال میالدی کنونی ،ارتش
اسرائیل بیش از  ٥٠٠بار علیه
استقرار "سپاه تروریست قدس" در
"سوریه" به عملیات هوایی پرداخته
و رژیم ایران همه این موارد را با
کسوت برگزار کرده است.

دست کم  ٧٠هزار نظامی و شبه
نظامی وابستە بە رژیم ایران از
آغاز جنگ داخلی سوریه و به
منظور حمایت از رژیم بشار اسد
شرکت کردە و بر اساس برآوردها
دست کم  ١٠هزار تن از این نیروها
تاکنون در این جنگ بە هالکت
رسیدند.
در اثر حمالت هوایی مداوم
"اسرائیل در خاک سوریه" ،با
هدف جلوگیری از استقرار "سپاه
تروریست قدس" در آن کشور،
حضور "نیروهای ایرانی و حزب
اللـه نیز در خاک سوریه ضعیف
تر شده است.

پیشتر نیز روزنامه آمریکایی
"نیویورک تایمز" و "آسوشیتدپرس"
خبر کشتە شدن "ابومحمد المصری"
نفر دوم "القاعدە" را در تهران تائید
کردە بودند.

ادامه سخن
چون انگلیسی ،فرانسوی و
 ...بلکە بە زبان گروه ،دستە،
اقشار و طبقات مختلف جوامع
مختلف تسلط کامل داشتند .هم
بە زبان اساتید دانشگاه پاریس
و دیپلماتهای آلمانی اشراف
داشتند هم بە زبان کشاورز و
کارگر و کاسبکار کورد و سرباز
ترک و افسر فارس و وزیر عرب
و دهها و صدها گروه و دیگر
طبقات جوامع مختلف آشنا بود
و بدانها ب ه گفتار میپرداخت،
آنهم نە اینك ه ب ه هر زبانی مسال ه
و مطلبی متضاد را تبلیغ كند
كه در میان همە اینها و با یك
ایده بە دنبال ریش ه و راهی برای
خوشبختی و آزادی و عدالت
اجتماعی در کوردستان و رهایی
ملت کورد میگشت.
آنچە کە فرزند متولد شب یلدا
بنیاد نهاد امروزە دیگر مکتبی
رفیع و وسیع بە وسعت همە
کوردستان میباشد کە بە منبع
و سرچشمەای برای فرزندان این
میهن مبدل گشتە کە بە دنبال
آزادی ،استقالل و عدالت برای
سرزمین خود هستند تا آزادانە بر
آن زندگی کنند.
یلدایتان مبارک باد.
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دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان بە مناسبت
سالروز پیشمرگە کوردستان پیامی را منتشر کرد

نیروی
فرماندهی
دستگاه
پیشمرگە کوردستان بە مناسبت
 ٢٦آذر ماه ،سالروز پیشمرگە
کوردستان پیامی را منتشر کرد.
در بخشی از این پیام آمدە است:
"ما نیروهای پیشمرگە کوردستان
با تاکید بر نقش تاریخی خود بر
این باور هستیم کە جدای از حضور
میدانی و نظامی ،باید با گفتاری
انقالبی و نو حضور خود را در
صحنە مبارزات نشان دهیم".
متن پیام این چنین است:
هموطنان گرامی!
مردم مبارز و پیشمرگەپرور
کوردستان!
پیشمرگەهای قهرمان!
 ٢٦آذر ماه بر همە شما مبارك
باد
روز  ٢٦آذر ماه ،مناسبتی خجستە
و نمادی است همیشەای برای همە
فرزندان مبارز و آزادیخواه ملتمان
کە با نام پیشمرگە کوردستان
در سنگرهای مبارزە و مقاومت
ایستادگی میکنند .این مبارزان
با فکر و اندیشە ترقیخواهانە در
راستای تحقق حقوق ملت کورد
نسل بە نسل با فداکاری بیدریغ
در راه آزادی و استقالل میهن خود
مبارزە کردند.
روز پیشمرگە کوردستان اشارەای
است بە قدرت و توانی کە نشات
گرفتە از آگاهی و عزمی راسخ
کە سنگرهای مبارزە و مقاومت را
پابرجا نگە داشتە است .این نیرو
کە محصول جامعە زندە کوردستان
میباشد دارای ارادەای مستحکم
برای رسیدن بە آزادی است و بدون
کوچکترین تردیدی حامی و
پشتیبان جبهە آزادیخواهان ملت
کورد میباشد.
از سوی دیگر ،این روز بهانەای
برای حضور تمامی اقشار
جامعە کوردستان است کە مسیر

سربلندی را بر میگزینند و
در سنگر پیشمرگە با توانایی و
نیروی خود افق روشنی را برای
میهن خود ترسیم میکنند .با
این حال غیر ممکن خواهد بود
سنگر مبارزاتی ملت و پیشمرگە
را از هم جدا پنداریم ،بر همگان
آشکار است کە مبارزە نسل بە
نسل و منطقە بە منطقە کوردستان
معنایی جز متحدبودن و داشتن
سرنوشتی مشترک کە در حقیقت
ضامن پیروزی خواهد بود را ندارد.
بر همگان عیان است کە نام
خجستە پیشمرگە تاریخی و این
نامگذاری نیز بە دوران پرشکوە
جمهوری ملی – دمکراتیک
کوردستان کە همچون میراثی
گرانبها از سوی پیشوای کوردها
و همچنین رهبر حزب دمکرات
کوردستان ایران بە یادگار ماندە
است .الزم بە ذکر است کە این
نام همچون سمبل ملی کوردها در
میان دیگر احزاب کوردستان نیز
مورد توجە قرار گرفتە و نیروهای
خود را بە نیروی پیشمرگە
کوردستان نام مینهند .در مورخ
 ٢٦آذر ماه سال  ١٣٢٤خورشیدی،
بە دنبال حملە مبارزان و انقالبیون
کورد شهر مهاباد بە شهربانی کە
همچون آخرین نشان و آثار جرم و
جنایات رژیم شاهنشاهی ماندە
بود نطفەهای نخستین شکلگیری
ارتش ملی کوردستان تشکیل شدە
و بە کسانی هم کە در این ارتش
عضو بودند بە پاس فداکاری و
مقاومت ،نام پیشمرگە بر آنها
گذاشتە شد .در همین روز بود کە
برای نخستین بار پرچم کوردستان
نیز در این شهر بە استهزاز درآمد.
بعدها و در سال  ١٣٦٣در پلنوم
دوم کمیتە مرکزی منتخب کنگرە
ششم حزب دمکرات ،بە پاس
فداکاری و افتخارات و تقدیر
از نیروی پیشمرگە ،روز  ٢٦آذر
ماه را بە روز پیشمرگە کوردستان
نامگذاری کرد .این نامگذاری

نقطە عطفی در تاریخ مبارزاتی،
مبارزان کوردستان بود کە حامل
چندین پیام خیلی مهم میباشد
کە در اینجا بە چند نکتە آن اشارە
خواهیم کرد:
نخست :نامگذاری نیروی انقالبی
کورد بە نیروی پیشمرگە کە
متشکل از هزاران هزار شخصیت
دارای ارادە و فداکار میباشد کە
با دست و فکری مسلح و آگاهی
کامل بە سنگرهای مبارزاتی
پیوستە است .ارج نهادن از تاریخ
درخشان مبارزاتی پیشمرگە در
دوران جمهوری کوردستان و تدوام
راه مبارزە تا رسیدن بە خیزش
مسلحانە سالهای ٤٧ – ٤٦
خورشیدی و بەدنبال آن اتفاقات
بعد از انقالب ملیتهای ایران و
مقاومت ملت کورد در کوردستان
در برابر حاکمیت ارتجاعی
جمهوری اسالمی همە نشان از
فداکاری این نیروی میهنپرست
است .اگر در افکار عمومی
مردم ایران ،کوردستان بە سنگر
مقاومت مبدل گردید این افتخار
در نتیجە فداکاری و مقاومت
نیروی پیشمرگە کوردستان بود کە
در سنگرهای آزادی مقابل رژیم
ایستادگی میکرد.
دوم :همچنین بە این نامگذاری
میتوان از منظر امنیت و منافع
ملی نگریست .خیلی کوتاە عرض
کنیم  ،ملتی کە بە دور از هر گونە
تعصب و افکار قرون وسطایی،
نیروی را سازمان بدهد کە منسجم
و متحد باشد در حقیقت بە منافع
ملی خود نزدیک شدە است.
نیرویی کە در هر دو مرحلە مبارزە
برای آزادی و رهایی نقشی تعین
کنندە داشتە و همچنین تضمین
کنندە پیروزیهای بەدست آمدە
میباشد و همچنین قادر است در
باالنس معادالت سیاسی نیز نقش
خود را داشتە باشد.
سوم :نامگذاری نیروی مسلح و
انقالبی کورد بە نیروی پیشمرگە،

دیدگاهی نوین است نسبت بە آیندە
جریان مبارزات ملی دمکراتیک
ملت کورد .هیچ شکی در آن وجود
ندارد کە متحد و سازماندهیکردن
نیرویی فراگیر ملی ،روزنەای از
امید و ارادە بر روی کوردستان
ایران را باز کردە و ارادە سیاسی
و میهنی مستحکمتری را بە
دنبال خواهد داشت و موجب اتحاد
ملیمان میشود.
چهارم :از همە مهمتر ،نامگذاری
انقالبیون و مبارزان کورد بە نام
"پیشمرگە کوردستان" نگاه و
دیدگاه ما را بە مسئەای حساس و
استراتژیک معطوف میکند کە
آن هم مسئلە خاک و حاكمیت
کوردستان میباشد کە پیشمرگە
رسالت خود را محافظت از آن
وهمچنین در قبال آن خود را
مسئول میداند .طرف دیگر این
گفتمان ملی؛ این است کە باورمند
بە ارزشها و پرنسیپهای تثبیت
شدە دمکراسی و آزادی و همچنین
ارزشهای جهان شمول میباشد.
نیروی پیشمرگه کوردستان کە بە
نیروی آزادیخواه ،محافظ آزادی
و با پرنسیپ شناختە شدە در جبهە
ضد ترور و ظلم ،سنگر گرفتە است
در همین راستا است کە وظیفە
خود را مقابلە با سرچشە تمامی
این پدیدەها میداند.
فارغ از تاریخی کە در ابتدا
به آن اشارە شد ،همە روزها روز
پیشمرگە کوردستان است .گرچە
بحث از افتخارات پیشمرگە ،
افتخاری برای همە است .اما
برای سخن گفتن در مورد داستان
و یادآوری این افتخارات باید بە
حال و توجە کنیم و بە گذشتە
بنگریم .زبان خاطرات فداکاری
و ازخودگذشتگی پیشمرگە در
نزد کوههای سر بە فلک کشیدە
کوردستان است .نزد زندان و
شکنجەگاهها است ،نزد جانفدایان
است ،نزد مادر شهیدان است ،نزد
خانوادە سربلند مبارزە دور ازمیهن

است ،نزد متن شعر است ،در
ادبیات مقاومت است ،نزد جامانە
است ،نزد سربازان گمنام میهن
است ،نزد مزار شهدا است و ....
در واقع زمان و مکان همە برای
پیشمرگە است.
مانند نیروی پیشمرگە کوردستان،
با تاکید بە نقش تاریخی خود بر
این باور هستم کە همزمان با
حضور مسلحانە و میدانی حضور
گفتمانی نیز داشتە باشیم و این را
بە ضرورت تاریخی میدانیم کە
وظیفه پیشمرگە هم راستا باشد با
احساسی عمومی و قویتر در همە
قشر و طبقات جامعه کوردستان و
جریانات مبارز کوردستان .همچون
در مبارزە راسان روژهەالت بر
آن تاکید میشود .آیندە جنبش
ملی ـ دمکراتیک کوردستان بە
روژهەالتی قوی بستگی دارد
کە یکی از آن ایجاد نیرویی
کوردستانی با دیدگاهی ملی
گرایانە است.
گفتمان راسان با تاکید بر نقش
پیشمرگە ایجاد شدە و پروردە چنین
نیروی قوی را وظیفە همە جریانات
کوردستان ایران میداند و در این
راستا نیروی پیشمرگە کوردستان
با هدف حفظ منافع ملی با
آموزش مدرن و نشان مختص بە
خود بە میدان آمد روز بە روز
قویتر و گستردەتر میشود .جوانان
تشنە آزادی و زندگی سرافرازانە
بە پیوست شدن بە صفوف نیروی
پیشمرگە کوردستان عالوە بر
ادامە مبارزە ملت کورد با جان
خود پیمان ادامە دادن راه شهدای
آزادی کوردستان را تجدید میكنند
و خود را محافظ خاک و حاکمیت
کوردستان میدانند.
در کوههای سر بە فلک کشیدە
کوردستان و سنگر مبارزە اعالم
میداریم کە ما مانند نیروی
پیشمرگە کوردستان هر لحظه
آمادە میدان مبارزە و دفاع هستیم
و برای انجام وظایف محولە آمادە

هستیم.
سرکوب سیستماتیک رژیم
اسالمی ایران بیشتر از گذشتە
آزادیخواهان و ملتهای تحت ستم
را مورد هدف قرار دادە و ثروت و
داراییهای این ملت را در راستای
این سیستم سرکوبگر قرار دادە
حتی در خارج از مرزها .در چنین
شرایطی اهمیت دادن بە فاکتور
داخلی و نیروی مردمی ضرورتی
تاریخی است و ایجاب مینماید بە
هر طریق شدە قیامی مردمی علیە
این رژیم برپا شود .در حالیکە
هزینە جانی ملتهای تحت ستم
بیشتر میشود شاید هزینە قیام و
مبارزە علیە این رژیم کمتر باشد.
مخصوصا اگر نگاهی بە خسارات
و هزینەهای ویرانگریهای این
رژیم بدهیم کە در مدت زمان ٤٢
سال گذشتە بر این سرزمین روا
داشتە است.
در همین مورد نیروی پیشمرگە
کوردستان خود را حامی هر گونە
خیزش و مقاومت دانستە کە اساس
و حاکمیت رژیم را هدف قرار دهد.
پیروز باد مبارزە حق طلبانە
ملتهای ستمدیدە ایران برای
برقرارساختن سیستمی دمکراتیک
و فدرال
درود بر نیروی قدرتمند
پیشمرگە کوردستان و قهرمانان
سنگر مبارزە
درود و احترام بە خانوادەهای
سربلند شهدا و زندانیهای
سیاسی
سرنگون باد رژیم ارتجاعی
جمهوری اسالمی
درود بر ارادە روژهالت پیشمرگە
پرور
پیروز باد راسان روژهالت
فرماندهی

نیروی

دستگاه
پیشمرگە
کاوە بهرامی
 ٢٦آذر ماه سال  ١٣٩٩خورشیدی
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باید متحدانه با نفرتپراکنی و
توهینهای سیستماتیک رسانهای رژیم مقابله کنیم

مختار نقشبندی
سخنان نفرت انگیز و توهینآمیز
چند روز پیش یک خلبان در
صدا و سیمای رژیم که مدعی
شد کوردها گوشت خلبان هلکوپتر
کبری را کیلویی  ٥٠٠میلیون
تومان میخریدند و برای این
ادعای خود هم قسم میخورد
بازهم همچون هزاران توهین و
تهمت دیگر رسانههای رژیم
موجب ناراحتی ملت کورد شد و
اعتراضات نسبت به نفرت پراکنی
رسانه به اصطالح ملی را در پی
داشت ،این خلبان جنایتکار که در
جنگ رژیم بر علیه ملت کورد
که خواهان دموکراسی برای ایران
و خودمختاری برای کوردستان
بودند شرکت کرده آنقدر نفرت و
کینه وجودش را تسخیر کرده که
عقل و منطقش را هم از دست داده
و به این توجه نکرده که این رقم
 ٥٠٠میلیونی که میگوید خود
مدرکی بر دروغ و بهتان و حماقت
آنان است ،این سخنان نفرت برانگیز
آنقدر احمقانه هستند که هیچ
انسان عاقل و بالغی آنان را باور
نمیکند و نیازی به توضیح نیست
اما جهت درک عمق حماقت آنان
بد نیست نگاهی به این آمار و
ارقام خلبان متوهم بیاندازیم ،در
سال  ١٣٥٨و  ٥٩که اوج درگیری
در کوردستان بود قیمت دالر
کمتر از  ٢٠تومان بود و ٥٠٠
میلیون یعنی  ٢٥میلیون دالر و
اگر خلبانی  ٨٠کیلو بوده باشد
یعنی قیمت گوشت هر خلبان ٢
میلیارد دالر بوده است!!! الزم به

ذکر است که اکنون با دالر ٢٥
هزار تومانی کل یارانه مردم ایران
در طول یک سال  ٢میلیارد دالر

پراکنیها در رسانههای رژیم تنها
بر علیه ملت کورد نیست و همه
اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران

بسیاری از سیاستهای رسانهای
رژیم شده و مردم اعتمادی به
رسانه به اصطالح ملی ندارند اما

رژیم ایدئولوژیک است و از دید
رهبران رژیم چیزی به اسم منافع
ملی اهمیتی ندارد و حفظ رژیم

خمینی و پیراون متعصبش پس از مصادره انقالب مردم و سرکوب تمام اپوزسیون و مخالفان
سیستم والیت فقیه ،برای دستیابی به اهدافشان تمام امکانات ایران را بهکار گرفتند ،از جمله
صدا و سیما که وسیلهای بسیار مهم برای اشاعه افکار و ایدئولوژیشان و شتسشوی مغزی مردم
به خصوص نسل جوان بود.
است! مطمئنا یک خلبان آنقدر
سواد ریاضی دارد که بفهمد این
ارقام چقدر بزرگ هستند اما
اینکه این ارقام را از کجا آورده
تا تهمت و توهینهایش را بیان
کند چیزی است که باید از او
و کسانی که این چنین چیزهای
تنفرانگیزی را به او آموزش
داده اند پرسید .البته توهین به

را در برمیگیرد.
خمینی و پیراون متعصبش پس از
مصادره انقالب مردم و سرکوب
تمام اپوزسیون و مخالفان سیستم
والیت فقیه برای دستیابی به
اهدافشان تمام امکانات ایران
را بهکار گرفتند از جمله صدا
و سیما که وسیلهای بسیار
مهم برای اشاعه افکار و

با این وجود سیاست رسانهای رژیم
تغییری نکرده و مطمئنا تا تغییرات
بنیادینی در ساختار سیاسی ایران
به وجود نیاید سیاست رسانهای
رژیم هم تغییر نخواهد کرد .اما
علیرغم اینکه مردم به رسانههای
رژیم عالقه و اعتمادی ندارند
مسئله نفرت پراکنی و توهینهای
ملیتی و مذهبی رسانههای رژیم

و صدور ایدئولوژی رژیم بر هر
چیزی اولویت دارد و به همین دلیل
رفتار رژیم ایران با دیگر رژیمهای
دیکتاتوری متفاوت است ،عملکرد
چهار دهه گذشته رژیم نشان داده
که برای رسیدن به اهدافشان
دست به هر کاری میزنند حتی
اگر بر خالف عقاید و تفکرات
خودشان هم باشد و در واقع از

فعالیتهای رسانهای رژیم ایران در کل  ٢بخش است ،یکی در راستای سیاست حذف هر نوع
فکر و اندیشه متفاوت و همرنگ و همدستکردن جامعه بر اساس افکار و ایدئولوژی رژیم و
دیگری سیاستهایی تاکتیکی و برای ترساندن مردم از هر گونه اقدامات براندازانه و جلوگیری
از اتحاد مردم و ایجاد تفرقه از راه نفرت پراکنی و شایعه پراکنی بین ملیتها و مذاهب.
ملت کورد و متهم کردنشان به
وحشیگری چیز تازهای نیست
و در گذشته هم بارها کوردها
را متهم به جنایات و سر بریدن
کردهاند و تازگی هم در سریال
"خانه امن" که زیرنظر سازمان
اطالعات ساخته شده و در حال
پخش است در قسمت  ٢٧آن "حزب
دموکرات" و "کومله" را متهم به
همکاری با داعش کردهاند ،نفرت

ایدئولوژیشان و شتسشوی مغزی
مردم به خصوص نسل جوان بود،
تحریف تاریخ ایران و اسالم و سیاه
نمایی و دروغ درباره غرب به ویژه
آمریکا بخشی از برنامههای صدا
و سیمای رژیم با بودجههای کالن
در چهل سال گذشته بوده ،هر چند
وجود دهها تلویزیون ماهوارهای
اپوزسیون و در سالهای اخیر هم،
دنیای مجازی ،باعث شکست

بر جامعه اثر گذار است و باعث
واکنش مردم و گاهی تنش بین
اقشار مختلف جامعه میشود.
شاید برای کسی این سوال پیش
بیاید که رژیم چرا با اختالف
افکنی بین مردمان ایران و افزایش
شکاف اجتماعی موجودیت خود
را بیشتر به خطر می اندازد؟ در
واقع رژیم ایران یک حکومت
دیکتاتوری ساده نیست بلکه یک

نظر آنان هدف وسیله را توجیه
میکند ،فعالیتهای رسانهای
رژیم ایران در کل  ٢بخش است،
یکی در راستای سیاست حذف
هر نوع فکر و اندیشه متفاوت و
همرنگ و هم دستکردن جامعه
بر اساس افکار و ایدئولوژی رژیم
و دیگری سیاستهایی تاکتیکی
و برای ترساندن مردم از هر گونه
اقدامات براندازانه و جلوگیری از

اتحاد مردم و ایجاد تفرقه از راه
نفرت پراکنی و شایعه پراکنی بین
ملیت ها و مذاهب .همانگونه که
گفته شد مردم اعتماد و عالقهای
به رسانههای رژیم ندارند و رژیم
سالهاست در ضمینه اشاعه
تفکراتشان و شتسشوی مغزی
جامعه شکست خورده است اما در
ضمینه تفرقه افکنی و ترساندن
مردم و انتشار اخبار کذب همچنان
فعاالنە اقدام میکند و متأسفانه
در این ضمینه موفق عمل کرده
است.
برای شکست سیاست تفرقه اندازی
و نفرت پراکنی صدا و سیمای
رژیم باید رسانههای اپوزسیون
متحدانه اقدام کنند و این هم
امکان پذیر نیست مگر با اتحاد
اپوزسیون بر اساس احترام به حقوق
همه ملیتها و مذاهب و احزاب و
سازمانها و گروهها .اگر اپوزسیون
متحد شوند رژیم نمیتواند با اخبار
دروغ و نفرت پراکنی و شایعه،
مردم را از فردای پس از رژیم و
سوریهای شدن ایران بترسانند چون
سوریهای شدن ایران تنها زمانی
اتفاق میافتد که اپوزسیون
متحد نباشند و در جنگ قدرت
پای کشورهای بیگانه را به
ایران باز کنند ،اتحاد اپوزسیون و
هماهنگی بین رسانههای اپوزسیون
هم سیاستهای رسانهای رژیم را
کامال با شکست مواجه خواهد
کرد و هم باعث هماهنگی بین
همه مردمان ایران و سرنگونی
آسان تر و زودتر رژیم در اعتراضات
سراسری خواهد شد ،هر روز زودتر
این رژیم سرنگون شود یک روز
زودتر به خوشی و رفاه خواهیم
رسید.
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خودکشی در جامعە ایران

پیشوا صالحی
از دیدگاه روانپزشکی ،خودکشی
یک بیماری روانی است و ریشەی
آن را باید در بیماریهای روانی
جستجو کرد .نتایج مطالعات
پزشکی حاکی از آن است که
 ٩٥درصد کسانی که خودکشی
میکنند از نوعی اختالل روانی
قابل تشخیص رنج میبرند کە
شایع ترین آنها ،اختالالت روانی،
افسردگی ،اختالالت شخصیتی،
اختالالت سازگاری ،اختالالت
مرتبط با مصرف مواد مخدر
میباشد.
برای شناخت و دالیل اصلی
چنین
گسترش
چگونگی
آسیبهایی باید بە دنبال عواملی
کە در پیدایش و گسترش این
گونە از اختالالت کە موجب اقدام
بە خودکشی در جامعە میشوند
پرداختە شود.
در سیستمی همچون رژیم جمهوری
اسالمی ایران کە پایەهای آن بر
سرکوب و زور و همچنین تبعیت
از قانونی کە برگرفتە از دینی
میباشد کە با توجە بە اینکە
یک هزارە از پیدایش آن سپری
میشود اما تا بە امروز هیچ
گونە تغییری را احساس نکردە
است استوار باشد ،بی گمان تبعیت
و اجرای آن در قانون و حکومت،
جامعە را دچار اختالل و مشکالتی
خواهد کرد کە باعث افزایش آمار
خودکشی خواهد شد.
برای نمونە در چند روز گذشتە
معاون امور بانوان در ایران اعالم
کردە است کە بە دنبال ممنوع
کردن ازدواج برای دختران زیر
 ١٣سال است و میگوید بزودی
هیچگونه وام و تسهیالت بانکی
به این نوع ازدواجهای کودک
ــ همسری تعلق نمیگیرد ،این
بدان معنا میباشد کە در ایران
کودکان زیر  ١٣سال بە صورت
قانونی ازدواج بە عمل آوردە و از
تسهیالت بانکی مربوط بە ازدواج
نیز برخوردار میباشند!
وجود چنین معضالتی در جامعە
برگرفتە از اعتقاداتی میباشد کە

بە چنین اعمالی شرعیت دادە و
کودکان را در سن و سالی کە باید
از لحاظ جسمی و فکری مسیر
تکامل را بپیمایند و خود را برای
یک زندگی سالم در آیندە آمادە
سازند را وادار بە ازدواج در سنین
کودکی میکند ،چنین اعمالی
تأثیرات سویی را بر روح و روان
افراد جامعە بر جای میگذارد
و در بسیاری از موارد افراد را
دچار اختالالت روانی و افسردگی
و مصرف مواد مخدر میکند کە
از اصلیترین عوامل خودکشی در
جامعە مخصوصا در کودکان و
نوجوانان بە شمار میآید.
یکی دیگر از دالیل افزایش
آمار خودکشی در هر جامعەای
مشکالت اقتصادی میباشد کە
در بسیاری از موارد آنچنان عرصە
را بر افراد تنگ میکند کە
افراد برای رهایی از مشکالت
اقتصادی و فشارهای روحی و
روانی نشأت گرفتە از آن اقدام بە
خودکشی میکنند.
وضعیت نابسامان اقتصادی در
ایران کە بە دلیل ناکارآمدی
مسئولین در مدیریت امور کشور و
سیاستهای شکست خوردەای کە
از همان ابتدای بر سر کارآمدن رژیم
جمهوری اسالمی تا بە امروز از آن
تبعیت میشود و موجب افزایش
آسیبهای اجتماعی متعددی
شدە است ،مسئولین و کارگزاران
حکومتی نە تنها از عوامل داخلی
و عدم شایستگی خود در ادارەی
کشور سخنی بە زبان نمیآورند
بلکە همیشە از رشد اقتصادی کم
نظیری در مقایسە با سالهای قبل
میگویند و مسئولیت مشکالت
اقتصادی ناشی از بی کفایتی و
بی مسئولیتی خود را بر عهدەی
دشمنان خارجی میگذارند و بە
گونەای نشان میدهند کە عامل
کلیەی مشکالت جامعە استکبار
جهانی و دشمنان اسالم میباشد.
در برخی موارد نیز برای شانە
خالی کردن زیر مسئولیت
آسیبهای بزرگ در جامعە،
همچون افزایش آمار خودکشی
بە پیشنهاد راهکار و تحلیلهایی
میپردازند کە ذهنیت مردم را از
اصل ماجرا دور کند؛
برای مثال در شهریورماە امسال،

حسین اسدبیگی رئیس گروه
دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی
سازمان بهزیستی رژیم ،یکی از
دالیل افزایش آمار ساالنه نرخ
خودکشی را "افزایش جمعیت"
اعالم کرد ،اسدبیگی در ادامه
درباره علت میزان باالی خودکشی
در جمعیت مردان نسبت به جمعیت
زنان نیز این چنین توضیح داد:
تحقیقات نشان داده است که در
تمام جوامع ،چه در ایران و چه در
سایر کشورهای دیگر ،خودکشی
منجر به فوت در مردان از زنان
بیشتر است ،اما اقدام به خودکشی
در جمعیت زنان باالتر است که
ممکن است زنان برای جلب توجه
یا ترساندن تعداد اندکی قرص
بخورند و حالشان هم خوب شود،
اما باید این را هم در نظر گرفت
ک هستند و
که برخی سموم مهل 
مرگآوری زیادی دارند و نباید
به راحتی در دسترس مردم قرار
گیرند.
این مسئول رژیم بە جای اینکە
بە دنبال راهکاری برای کاهش
عواملی باشد کە موجب افزایش
آمار خودکشی در جامعە میشوند،
افزایش جمعیت را عامل افزایش
آمار خودکشی و بە جای اینکە بە
فکر راهکاری برای افزایش امید
بە زندگی در میان افراد جامعە
باشد پیشنهاد میکند کە سموم
خطرناک را از دسترس مردم دور
کنند!
این چنین اظهار نظرهایی از
مقامات رژیم جمهوری اسالمی
ایران سابقەای بە درازای بیش از
چهار دهە را دارا میباشد و اگر
بخواهیم این متن را با یکی از
معروفترین اظهار نظرهای ایران و
جهان خاتمە بدهیم؛ باید بە سخنان
خمینی بنیان گذار رژیم جمهوری
اسالمی در مورد اقتصاد اشارە
کنیم ؛ از منظر خمینی اقتصاد
مال خر بود و برای جامعەی ایران
هیچ کاربردی نداشتە و نخواهد
داشت بە همین دلیل بدون توجە بە
محاسبات اقتصادی وعدە و وعید
یک زندگی مملو از امکانات
را تبلیغ میکرد ،در حالی کە
پیشرفتەترین کشورهای جهان
در آن زمان بە چنین امکاناتی
دسترسی نداشتند!

انتقادناپذیری و
بنبست اجتماعی

امیر انجوی
الزمه بلوغ عقالنی آدمیان آن است
که بیاموزند عوض نابود ساختن
یکدیگر ،دیدگاهها ،نظریهها و
اندیشههای دیگران و خویش را
مورد نقادی و ارزشیابی قرار دهند
وبکوشند در این مسیر به آرایی
شایسته تر دست یابند که زمینه
مساعدتری برای رشد استعداد هد
فراهم میکند (.پوپر)
در تحلیل نقد و نقادان با انسانهای
مواجه میشویم که نقد را تنها
زمانی سودمند میپندارند که
فقط دیگران را زیر ذرهبین نقد
قرار دهند .در این نوع از بحثهای
نقادانه مسائل غیرعقالنی و
شخصی وارد بحث میشوند و این
سبب میشود که منتقد نتواند
این موضوع را درک کند که
چیزی که غریضه به او آموخته
یعنی برنده شدن در بحث نمیتواند
کمکش کند تا ذهنیتش تغیر کند
و نگرش وی همچنان در حالت
قبلی خود باقی خواهد ماند .در
اصل پیروزی در این بحث نقادانه،
شکستی بیش نیست.
قبل از نقد دیگران الزم است فرد
اول خود را زیر ذرهبین نقد قرار
دهد ،چون این ممکن نیست که
خلقوخو و رفتار دیگران را نقد
کنیم و وانمود کنیم که ترقی و
پیشرفت آنان را خواستاریم  ،ولی
از نقد خود بپرهیزیم .این عمل
موجب عدم انجام گرفتن تغیرات
مثبت در جامعه میشود.
در صورتی که افراد داخل جامعه
مخصوصا مسئوالن آن بیشتر
در حال گفتوگو با همفکران و
هواداران خود باشند ،به بنبست
اجتماعی برخورد خواهند کرد،
چون آنها از دنیای اطراف خود
غافل شده و مخالفان خود را به
حاشیه راندهاند .در حالی که

برای حل مشکالت باید افراد
با نگرشهای متفاوت در کنار
یکدیگر به گفتوگو بپردازند و با
قبول کردن دیدگاه درست ،جامعه
را به سوی پیشرفت هدایت کنند.
یکی دیگر از موانعی که نقد
با آن طرف است ،وجود مسئوالن
و مدیرانی است که به هیچ
عنوان خود را در برابر سواالت و
پرسشهای مردم قرار نمیدهند و
خود را در رأس قدرت میپندارند
و هرگونه نقد و سوال از خود
را نوعی توهین و بی احترامی
علیه خود میپندارند .این یکی
از بزرگترین موانعیست که در
جامعه ما ،نقد با آن طرف است
و این برخورد ناخردمندانه همچنان
جامعه را در حالت کالسیک خود
نگه میدارد.
در جامعەای که هر فردی
توانایی انتقاد از هر فرد دیگر
داخل جامعه ،اعم از مسئول و
غیرمسئول ،را داشته باشد و فرد
بتواند وضعیت اجتماعی رانقد
کند و نقد کردن تنها وظیفه گروه
خاصی نباشد ،زمینه برای رهای
از ارتجاعی بودن جامعه فراهم
میشود.
مباحث انتقادی و بحث میان
افراد داخل یک سیستم یا جامعه
در صورتی که پشتوانه باشند
تا اعمال فرد بر طبق آن انجام
گیرند،میتوانند بسیار مثمره ثمر
واقع گردند و همچنین به اعمال
وی در جهت درست ،شکل دهند.
وظیفه نقد آن است که بکوشد
نتایج نادرست برخواسته از اعمال
ما را پیشبینی کند.
برای درک این که آدمی همیشه
به نقد کردن و مورد نقد قرار
گرفتن از طرف دیگران عادت
کند ،الزم است بداند که ؛ درست
است که هر کدام از ما چیزهای
میدانیم که به ما دانایی در حد
تالشمان میدهد و درکی متفاوت
از دنیا را به ما عرضه میکند،

اما باید این را هم به یاد داشته
باشیم که جهل ما نیز عظیم و
بی کران است و با هر گامی که
به پیش برمیداریم و هر مسئلهای
که حل میکنیم ،درمییابیم که
جایی که بر روی آن ایستاده بودیم
و امن میپنداشتیم ،حقیقتا ناامن
و نااستوار بوده است.
آدمی چون قادر نیست به رفتار
خود از دیدگاه و دریچه چشم
دیگران نگاه کند ،محکوم به مورد
نقد قرار گرفتن است .افرادی
که در امر تصمیم گیری برای
جامعه نقش بارزی دارند و اجازه
نمیدهند مورد نقد قرار بگیرند و
هر نقدی بر خود را غیرمستقیم
خیانت به خویش میپندارند و با
منتقد برخورد میکنند ،شباهت
زیادی به آن دیکتاتورهایی دارند
که هیچگونه مخالفتی از جانب
دیگران را نمیپذیرند و منتقد را
به سبب نقدش ،با حذف ،جواب
میدهند.
نگرش انتقادی در یک جامعه
اگر طبق اصول تعریف شده برای
آن پیش رود و بر طبق معنای
لغوی که دارد یعنی معایب را
از محاسن تمییز دهد ،میتواند
پایههای بسیار مستحکم اخالقی و
سیاسی و اجتماعی را شکل دهد.
وضعیت روانی مانند خودبینی
مانع میشود تا فرد معایب خود را
ببیند و اگر از بیماری رهایی نیابد
و نتواند بر وضعیت بی ادعایی
و فروتنی درآید ،در پیمودن مسیر
با بن بستهای زیادی مواجه
میشود که به احتمال زیاد وی
حتی متوقف میگردد.
همان طور که بشیریه اشاره
میکند ؛عقل جمعی بیش از آنکه
حقیقت یاب باشد ،حقیقت ساز
است .پس در مییابیم از طریق
نقد خود و دیگران میتوانیم عقل
فرد را براساس استانداردهای عقل
جمعی  ،تعریف کنیم ،که در این
صورت مثمره ثمرتر واقع میگردد.
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نگاهی به ایدئولوژی
پرویز جباری
ایدئولوژی در بازخوانی و
کاربرد مفهومی در میان صاحب
نظران چپ و فعالین سیاسی
این مکتب فکری دچار تحول
فلسفی و سیاسی میشود .در
این راه از ایدئولوژی برای تغییر
جهان و تحول سیاسی بر مبنای
اندیشههای مارکسیستی بیشتر
بهره برداری میشود .ایدئولوژی
به عنوان نیرو و پتانسیلی که
میتوان با ایجاد هیجان ،ایمان و
شور انقالبی در جامعه و در میان
تودەها یک نوع قدرت سیاسی
و اجتماعی برای پیشبرد اهداف
و نقشههای خود به کار گرفت.
قدرتهای سیاسی این ظرفیت را
در کاربرد بخشیدن به اندیشهها
و افکار در قالب ایدئولوژیک
پیدا میکنند و در صدد تغییر و
دگرگونی جامعه ،فراتر از فرآیند
طبیعی آن بر میآیند.
آنتونیوگرامشی (١٩٣٧ــ )١٨٩١م
مبارز ،انقالبی و نظریه پرداز
مارکسیستی ایتالیا بیشتر نظریه
مارکسیستی ایدئولوژی را توسعه
بخشید .گرامشی بر این عقیده بود
که سلطه عقاید و نظریههای
ایدئولوژی بورژواری عالوه بر
موضوعات اقتصادی و سیاسی
سایر بسترهای هنر ،ادبیات،
جامعه ،تعلیم و تربیت ،رسانههای
همگانی و نیز فرهنگ عمومی را
در بر میگیرد .بر این اساس
ایدئولوژی وقتی در خدمت قدرت
قرار می گیرد میل به توتالیتاریسم
پیدا میکند و بر مبنای تفسیر
ایدئولوژیک ،تمام ابزارها از روبنا
تا زیربنا در خدمت ایدئولوژی
حاکم قرا میگیرند .مارکسیت
انقالبی ایتالیا در دوران فاشیست و
موسولینی ایدئولوژی را مفهومی
از جهان که به طور ضمنی در
هنر ،در قانون در فعالیتهای
اقتصادی و در همه تجلیات
زندگی فردی آشکار است تعریف
می کند .ار دیدگاه ایشان
ایدئولوژی چیزی بیش از یک
نظام اندیشههاست .زمینی است
که انسانها روی آن حرکت و
آگاهی از موقعیت خود را کسب
می کنند( .جامعه و سیاست،
میکل راش )٢٠٦ ،گرامشی
همچون لنین حزب روشنفکران
سازمند را به عنوان نیروی مترقی
و انقالبی طبقه پرولتاریا جهت
رهایی از سلطه و مبارزه با
بورژوازی میدانست" .او معتقد
است مهمترین وظیفه پیش روی
جنبش سوسیالیستی ایجاد
روشنفکران ارگانیک پرولتاریا
است .قبل از هر انقالبی کار ارتقا
و گسترش اندیشه ،انتقاد از وضع
موجود و هژمونی روشنفکران
بورژوازی و تدارک فرهنگی
یک ضرورت است .این امر تنها با
ایدئولوژی امکان پذیر است .بر
این اساس است که ایشان به
بررسی رابطه ظریف و گسترده
میان ایدئولوژی ،قدرت و سلطه
می پردازد" ( .وینست ادرو،
ایدئولوژیهای مدرن سیاسی،
 )٢٠بر این اساس گرامشی
ایدئولوژی سازمند را ایدتولوژی

میداند که برای یک ساختار
تاریخی معینی ضروری میباشد.
این ایدئولوژیها هستند که
تودههای بشری را سامان می
دهند و زمینه رابرای تغییر و تحول
ایجاد می کنند .از دیدگاه
گرامشی ایدئولوژی توسط
روشنفکران به تودهها و طبقه
کارگر داده میشود که همراه با
آگاهی و دانش سیاسی میباشد
که جهت را مشخص میکند .این
همان "تئوری عمل" برای رهایی و
مبارزه میباشد .از همین جهت در
ایدئولوژی ،عنصر عمل ،نقش
اساسی دارد .ایدئولوژی به روشنی
با عمل انقالبی در ارتباط است ،تا
آنجا که اساس یا توجیه عمل یا
تمایل برای عمل را تشکیل
میدهد .در همین ارتباط است که
"لوکاچ هم نقش مسلطی را برای
ایدئولوژی قائل شده و در برداشت
خود از ایدئولوژی آن را به صورت
نیروی محرک تاریخ در می
آورد( ".دیوید مک لال ن)٥٨ ،
مارکسیستها با گرایشهای
مختلف دیدگاه متفاوتی نسبت به
ایدئولوژی دارند .در این مسیر
مارکسیست ساختارگرایی چون
لویی آلتوسر" نیز همچون گرامشی
با هر مفهوم از ایدئولوژی به
عنوان آگاهی کاذب مخالف است.
آلتوسر عقیده دارد که در
ایدئولوژی  ،انسان ها رابطه بین
خودشان و شرایط هستی شان را
بیان می کنند .این شیوه زندگی
 ،یک رابطه زندگی کرده را فرض
می نماید که " هم واقعی" و "هم
غیر واقعی " است ( ".دیوید مک
لالن  .)٥٨ ،این از ویژگیهای
اساسی ایدئولوژی میباشد که
مردم را اقناع میکند .یا به نوعی
میتوان گفت یک دین مدرن
دوران جدید است که انسان ها را
در زندگی سیاسی و اجتماعی بنا
به خواست قدرت تخدیر می کند.
آنان دچار این توهم میشوند که از
آزادی و استقالل عمل بهرمند
هستند ،لذا تسلیم یک اقتدار
قوی میشوند.اما در دنیای
واقعی چنین نیست .از این منظ
که به دیدگاه کارل مانهایم
میرسیم .ایشان در " ایدئولوژی و
اتوپیا " ایدئولوژی را به معنای
جامعه شناسی شناخت (معرفت)
به کار می برد .وی بین دو
معنای این اصطالح که یکی را
خاص و دیگری را عام می نامد
تفاوت می گذارد .معنا و مفهوم
خاص ایدئولوژی همان مفهومی
است که مارکس  ،ناپلئون و به
نوعی انگلس آن را به کار می
برند که همان تحریف است .بنابر
نظر مانهایم آگاهی کاذب تالشی
است برای فریب و گمراهی
دیگران .اما مفهوم عام ایدئولوژی،
مربوط به عصر ،دوران یا گروهی
تاریخی و اجتماعی خاص است.
این مفهوم و دیدگاه بیشتر به
دیدگاه لنین از ایدئولوژی به
معنای جهان بینی طبقه خاص
نزدیک می شود .در این بخش
کارل مانهایم به جامعه شناسی
شناخت بیشتر نزدیک می شود.
از دیدگاه کارل مانهایم ایدئولوژی
بازتاب کشفی است که از تضاد و
کشمکش سیاسی پدید آمده ،بدین
معنی که گروهای حاکم در شیوه

اندیشه خویش ممکن است چنان
شدید اسیر یک وضع محیطی
شوند که دیگر به آسانی نتوانند
واقعیتهای مسلمی را که بنیان
حس استیالجویی شان را ویران
میسازد ،ببینند .در بطن واژه
ایدئولوژی این معنا نهفته است
که در برخی موقعیتها ،نااگاهی
جمعی ،برخی گروها ،شرایط
واقعی را هم برای خود و هم برای
دیگران دچار تیرگی و ابهام
میسازد و از این راه جامعه را به
ثبات وسکون می کشاند ( ".کارل
مانهایم ) ٥٦ ،مانهایم در کنار
بررسی ایدئولوژی بر این عقیده
است که ایدئولوژیها عقایدی
هستند " فراتر از موقعیت محیطی
که هرگز به صورت واقعی در
تحقق مضامین و محتویات مورد
نطرشان کامیاب نمی شوند .گرچه
آن عقاید اغلب به صورت انگیزه
هایی برای کردار ذهنی فرد در
می آیند،که هدفی نیک از آنها
منظور است ،اما وقتی لباس
واقعی عمل بر خود بپوشند
،معانیشان اکثرا تغییر شکل می
دهند( ".کارل مانهایم  )٢٠١،در
همین ارتباط مانهایم اصطالح
ایدئولوژی را بیشتر برای
آموزههای اساسا محافظه کارانه،
آموزههایی که میکوشند
وضعیتی را حفظ کنند یا به
گذشته برگردانند ،به کار میبرد.
مانهایم این آموزه ها را از
"آرمانشهر" یا ایدئولوژی انقالبی
که بر پایه بینش فاجعه گویان یا
موعود باورانه از آینده استوارند و
به این دلیل ناگزیر غیرعلمی
هستند متمایز میسازد( ".منوچهر
شناسی
جامعه
صبوری،
سیاسی )٢٣٣،این نگاه و تعریف از
ایدئولوژی توسط مانهایم ،شناختی
روشن و تاریخی از نظامهای
سیاسی عقیدتی هستند که با
تعریف ایدئولوژیک از دین در
صدد عمومی کردن قدرت و تغییر
مناسبات جامعه با کارکرد سازی
ایدئولوژیک از دین می باشند.
لذا فرآیند این شکاف عمیق ،گسل
ویران گری است که جامعه و مردم
را قربانی میکند .در این راه برای
تداوم حیات سیاسی و ایدئولوژیک
خود هر چه بیشتر از واقعیتها و
نیاز های جامعه دور میشود .در
جایی دیگر مانهایم همچون
مارکس پذیرای این باور بود که
عقاید مردم زاییده شرایط اجتماعی
که بر آنان تحمیل می شود( .اندرو
هی وود ،درآمدی بر ایدئولوژیهای
سیاسی )٣٧،بر این اساس
ایدئولوژی فرآورده طبقات حاکم
است تا بتواند وضع موجود را
توجیه کند .از همین کارکرد است
که به عنوان جهان بینی یک
عصر و چندین نسل در میآید .در
این نگاه ایدئولوژی به عامل ثبات
سیاسی برای رژیم های
ایدئولوژیک و اقتدارگرا تبدیل
می شود.هر چند در بستر تاریخی
ایدئولوژی نیروی محرک تاریخی
هم میتواند باشد و به عنوان نظریه
عمل میتواند ظاهرشود .اما
وقتی در خدمت نظم حاکم و قدرت
سیاسی قرار می گیرد در
چارچوب برنامه ریزی و سیاست
گذاری قرار میگیرد که در صدد
حفظ وضع موجود قرار میگیرد.

به نوعی هم میتوان این ویژگی
را جرئی از ماهیت ایدئولوژی
دانست .زمانی که ایدئولوژی به
معنای آرمان غیرعقالنی معطوف
به عمل به کار گرفته شود .بی
شک این کاربرد ظهور
ایدئولوژیهای فراگیر قدرتی ـ
حکومتی را به دنبال داشته است،
که در روسیه کمونیستی ،آلمان
نازی ،ایتالیای فاشیستی ،ایران
والیی تبلور پیدا میکنند .نمونه
نظام والیی در ایران به دنبال انقالب
 ٥٧به عقیده مانهایم بسیار نزدیک
می باشد ،که ایدئولوژی را عقاید
فراگیر به لحاظ موقعیت میداند
که هرگز نتوانستهاند در عمل
محتواهای طرح هایشان را با نتایج
مثبت تحقق بخشند .سی رایت
میلز میگوید :کسانی که که از
راه ایدئولوژی و روشهای دیگر به
قدرت میرسند ،میکوشند
حاکمیت خود بر نهاد دولت را به
وسیله اعتقاد عمومی توجیه
کنند .اندیشمندان اجتماعی
هریک برای این گونه مشروعیت
بخشی به قدرت تا توجیه و ثبات
حاکمیت ،اصطالحات متفاوتی را
به کار بردهاند .موسکا آن را "
فرمول سیاسی" سورل  "،اسطوره
حاکم" ،ماکس وبر"مشروعیت"،
دورکیم " وجدان جمعی" ،پارسونز
"نظام ارزشی مشترک "مارکس"
عقاید حاکم" ،پاره تو "مشتاق" و
مانهایم "ایدئولوژی" را به کار برده
است .از دیدگاه هانا آرنت
ایدئولوژیها
(١٩٧٥ــ)١٩٠٦م
پدیدههای تازهای هستند که در
گذشته نقش اندکی در زندگی
سیاسی بر عهده داشتهاند .بیشتر
نقش و کارکرد آنها به قرن بیستم
و به ظهور رژیم های توتالیتر بر
میگردد .ویژگیهای نظامهای
توتالیتر که از ایدئولوژی ها
غربی نشات می گیرند ،بازتلب
همان ماهیت ایدئولوژی می باشد
که در اروپا با استالین ،نازیسم و
فاشیسم به فجایع انسانی منجر
شد و در کشورهای اسالمی و
شرقی دیکتاتوری دینی ،اختناق و
عقب ماندگی سیاسی و اجتماعی
را در کنار کشتار و قتل به دنبال
داشت .از دیدگاه هانا آرنت در
ایدئولوژیهای غربی که پایه
اساسی توتالیتر می باشد سه
ویژگی دیده می شوند " .نخست
آنکه ،نه تنها آنچه را در حال
حاضر هست تبیین می کنند،
بلکه آنچه را که بر جهان نیز
گذشته و خواهد گذشت نیز تبیین
میکنند.به نوعی ایدئولوژیها
داعیه تبیین تام و وعده تبیین همه
رویدادهای تاریخی را می دهند.
دوم اینکه تفکر ایدئولوژیک ،خود
را از تجربه مستقل می داند .زیرا
دیگر نیازی نمیبیند که از
رخدادهای تازه چیزی بیاموزد.
ویژگی سوم  ،از آنجا که
ایدئولوژی توان دگرگون کردن
واقعیت را ندارد .تفکر ایدئولوژیک
واقعیتها را درنظام منطقی و
ذهنی سامان میدهد و برای این
کار همه چیز را از قضیهای مسلم
و بدیهی آغاز میکند .در نهایت
تمام احکام و گزارههای خود را از
همان قضیه استنتاج میکند".
(وینست ادرو ،ایدئولوژی های
مدرن سیاسی )٢١،ریمون آرون با

نگاهی نه چندان دور به ایدئولژی
از منظر هانا آرنت ایدئولوژیها را
آموزههایی میبیند که از سه
ویژگی برخوردارند ".یکی خصلت
عاطفی آنهاست که در خال
اندیشههای ناب بیشتر متقاعد
کردن را خواستارند ،تا بیان کردن
و توضیح دادن .دوم توجیه کردن
عالیق و منافع است.سوم ساخت به
ظاهر منطقی و منسجم آن است "
(اندرو هی وود ،درآمدی بر
ایدئولوژی های سیاسی .) ٣٥،از
ایدئولوژیها
منظر
همین
میکوشند انسانها را برای تحقق
اعتقادات خاص بسیج کنند و در
این آمیختگی فرمول های سیاسی
،شور و هیجان ایدئولوژی ،یک
ایمان و مجموعه ای از یقین های
اخالقی فراهم می سازد که در
راستای سیاست ها و بر نامههای
نظم حاکم می باشد .ایدئولوژی
ها از این ظرفیت برخوردارند و در
عمل این تجربه را با خود دارند که
به عنوان یک نیروی قهری در
خدمت حکام برای خفظ وضع
موجود ظاهر شوند .در بسیاری
موارد ایدئولوژی به مخالفت و
سرکوب دیگر بینش های اجتماعی
می پردازد .ایدئولوژی ها در این
کارکرد خود  ،مجموعه ای از ایده
ها هستند که با قضاوت های
روشن ،سازمان یافته ،ساده و
فرمول بندی شده برای توصیف و
توجیه موقعیت نیرو و نظم حاکم به
کار گرفته می شوند .عمل آنها
از ارزش های نشات می گیرد که
تنها از راه آموزش عقیدتی و
ایمانی برای باورمندان خود تبلیغ
کرده است .باورمندان ایدئولوژیک
یک گروه هایی هستند که بر
اساس ایده و ارزش های عقیدتی
خود و نیز بر اساس ماهیت خود ،
نظام فکری و روحیه درونی ،
مجموعه ای از عقاید را شکل
می دهند که مختص خود آنان
می باشند .این باورها و عقاید
توسط یک دستگاه و سیستم
تبلیغی ایدئولوژیک از راه
ایدئولوگ ها آموزش و تبلیغ می
شود .این همان تئوری الزم برای
عمل در ایدئولوژی می باشد .با
برآمدن نظام های سرکوب گر و
تمامیت خواه در فردای جنگ
سرد در کشورهای اروپای شرفی
و جهان اسالم و نیز بلوک نزدیک
به اردوگاه کمونیستی ،ایدئولوژی
بیشتر در خدمت دستگاه های
سرکوب و اختناق قرار گرفت..
این واژه بیشتر بازتاب نظام های
بسته تفکرو انحصار قدرت میباشد
که حاضر به تحمل عقاید و
باورهای مخالف نیست .فاقد

روحیه تساهل و مدارا میباشد.
بازتاب عملکرد نظام های
ایدئولوژیک نشانگر این میباشد
که از لحاظ فکری آنان خرد گریز
هستند .از لحاظ سیاسی میل به
تمامیت خواهی ،اقتدار و یکسان
سازی جامعه دارند .از این منظر
است که ایدئولوژی بر ذهنیت و
نگرش خود کامه داللت دارد که
از هرگونه بحث سیاسی و فکری
به جز آنچه که خود با آن سازگار
است جلوگیری می کند .اساسا
ایدئولژی با جامعه آزاد  ،تکثرگرا،
مداراگر و چند صدایی که بر
عنصر عقالنیت می چرخد،
سازگاری ندارد.
ایدئولوژی تام گرا و تمامیت
خواه  ،کلیه ابزارهای اجتماعی
و نهادهای قدرت را در دست می
گیرد و با یک سیستم کنترل
امنیتی و پلیسی تالش می کند
که جامعه را به سوی توده ای
شدن بکشاند .در این سیستم احزاب
و گروهای سیاسی حذف می
شوند ،به نوعی می توان گفت:
جامعه مدنی از بین برده می
شود .در نتیجه جامعه پیوندهای
خود را در درون از دست می دهد.
با پشتوانه ایدئولوژی تمامیت
خواه است که نظام های بسته
شکل می گیرند .در این نظام
ها ،مناسبات اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی مطلوب قدرت ساخته
می شوند .پیروان و هضم شدگان
در این قرائت از ایدئولوژی خود
را در برابر یک دین دنیوی می
بینند .دینی که تمام عناصر الزم
را برای تداوم و توجیه قدرت خود
با بهره گیری از ابزارهای جدید
در تمام زمینه ها در اختیار دارد.
از همین زاویه می توان گفت :
ایدئولوژی ها ،نظامهای عقیدتی
طراز اول هستند ،با قابلیت ایجاد
محدودیتهای مختلف .آنان
مانند یک اهرم بزرگ و قوی
هستند در دست صاحبان قدرت تا
بتوانند به کمک آنها در کار
بسیج سیاسی کامیاب شوند .در
این راه است که می توان گروهها
و تودههای جامعه را با شعار و
ارزشهای مکتبی و عقیدتی
فریب داد .مردم را به راهی
کشاند که ادعای منجی گری و
رهایی را داشت ،بر مبنای یک
تفسیر آرمانی و غیر واقعی .ایدئو
لوژی ،تودههای جامعه را به یک
نوع تعصب ،جزم اندیشی و خرد
گریزی آلوده می کند .بسیاری
از این تفکرات ایدئولوژیک ،پایان
تاریکی را برای جامعه و انسانها
ورق میزنند.
ادامه دارد ...
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٦ـ اندرو هی وود ،درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی ،ترجمه محمد رفیعی
مهرآبادی ،تهران ،دفرت مطالعات سیاسی و بین امللی وزارت خارجه.1378 ،
٧ـ وینست ادرو ،ایدئولوژی های مدرن سیاسی،ترجمه مرتضی ثاقی فر(تهران،
نرش ققنوس.)1378،

،روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران
:در شبكه جهاىن اينرتنت
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