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تامین حقوق ملی خلو کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتی و فدرال
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تاکنون  ٥٦کورد در اعتراضات کوردستان شهید شدەاند
بە گزارش آژانس حقوق بشری کورپا ،در
ادامە اعتراضات مردمی کە با شدیدترین
شیوە توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران
سرکوب میشود ،دها نفر از معترضان با
شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر شهید
شدەاند کە تاکنون هویت  ٥٦نفر از آنان
محرز است .از این  ٥٦قربانی  ٥نفرشان زیر
 ١٨سال سن داشتند .در ادامە سرکوبهای
خونین هزاران معترض با فشنگ ساچمەای
زخمی شدەاند کە هویت بیش از ٤٠٠
نفرشان برای آژانس حقوق بشری کوردپا
محرز است.
طبق آمار منتشرە در میان چند هزار
بازداشتی کورد در کوردستان ،هویت ٧٥٠
نفر برای کوردپا محرز کە بیش از  ٦٠نفر از
بازداشتیها زن هستند.
اعتراضات ضد حکومتی کوردستان کە
پس از کشتن ژینا امینی توسط نهادهای
حکومتی جانش را از دست داد ،از روز
شنبە  ٢٦شهریور در شهرستان سقز شروع

و بسیاری از شهرهای کوردستان را تاکنون دربر
گرفتە و همچنان نیز ادامە دارد.
اعتراضات و اعتصابات در کوردستان پس از
فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
شروع و پس از مدتی کوتاە منجر بە قیامی
فراگیر شد کە تاکنون با قوت هرچە تمامتر پیش
میرود.

اطالعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان
به مناسبت اعتراضات چهلم ژینا امینی
مردم مبارز و آزادیخواه کردستان
آزادیخواهان سراسر ایران

معلمان ،دانش آموزان ،کارگران و بازاریان

ایران و کردستان

هم میهنان خارج از کشور

که تا تحقق همه خواستهای برحق
خود هرگز از پای نخواهد نشست.

به همین مناسبت ما بعنوان مرکز

همکاری احزاب کردستان ایران به جان

پاک همگی شهدای این جنبش نوین

امروز  4آبان ماه ،چهل روز از شهید درود می فرستیم و عالوه بر تسلیت
شدن ژینا (مهسا) امینی و چهل روز به تمامی مردم کردستان و خانواده

از شروع اعتراضات جنبش نوین ژینا های داغدار ،به اتحاد و همدلی بی
میگذرد .امروز در شهر سقز؛ زادگاه ژینا نظیرتان افتخار میکنیم .ما از اعماق
مردم این شهر و هزاران نفر دیگر از وجود سپاس خود را نثارتان کرده و
شهرهای کردستان و ایران به مناسبت پیمان دوباره میبندیم که تا روز پیروزی
چهلم مرگ ژینا در این شهر حماسه ای همرزم و پشتیبان شما خواهیم ماند.
دیگر آفریدند .اکنون چهلم مرگ ژینا
امروز پس از چهل روز مبارزه و کسب

به نقطه عطفی در جنبش حق طلبانه تجارب با ارزش ،به مرحله جدیدی
مردم کردستان بدل گشته و در تاریخ رسیده ایم که به فعالیتهای جدید و

این جنبش درخشان و جاودانه خواهد ُطرق مختلف مبارزه نیازمند است.
ماند.
مردم کردستان به درازای مبارزه دهها
همزمان با سقز ،در همه شهرهای ساله خود بخصوص خیزش چهل روز
کردستان و اکثر شهرهای ایران به اخیر به مقامی رسیده است که خود

مناسبت چهلمین روز شهید شدن ژینا رهبری جنبش را به دست بگیرد و با
امینی اعتصاب و اعتراضات متعددی راهکارهای مختلف و مبتکرانه در برابر

برگزار شد.

دستگاه سرکوب و کشتار رژیم توانای

معترضین دوش به دوش زنان مقابله داشته باشد.
آزادیخواه که پیشرو و پیشاهنگ این
در پایان بار دیگر سپاس و قدردانی
اعتراضات بودند با شعار زن ،زندگی ،خود را به همه اقشار مردم کردستان

آزادی و شعار سرنگونی رژیم ،بار دیگر و همه آزادیخواهان ایران نثار کرده و
اتحاد و همدلی خود را به نمایش دستانشان را به گرمی می فشاریم.

گذاشتند.

زنــدبــاد مــقــاومــت و اتــحــاد و

مردم مقاوم کردستان با خیزش انسجاممان
شجاعانه و فریاد حق طلبانه خود بار
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
دیگر ثابت کردند که کردستان سنگر و دژ
محکم و شکست ناپذیر آزادیخواهان
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مصطفی هجری:

از شما میخواهم سیمای امروزین و مدنی
خیزشمان را حفظ کنید
"پیام مصطفی هجری ،مسئول مرکز اداری حزب دموکرات کوردستان ایران"

مردم شرافتمند و آزادیخواه کوردستان!
دختران و پسران پرشور و انقالبی!

سالم گرم پیشمرگان کوهستان تقدیمتان باد!

اکنون مرحلەی نوینی آغاز شدە است .مرحلەای

از این قیام را بە جهان نشان دهد .از شما

آن گشتە است کە بر اساس گزارشهایی کە بە

سازیم .دوران فعلی ،عصر زندگی صلح آمیز و

گامهای دقیق و حساب شدەای برداریم تا از

قیاممان را حفظ کنید .بە دام افرادی کە از دور

نیروهای رژیم بە نافرمانی روی آوردە و در مقابل

دریافت کردیم و اکنون نیز از شما عزیزان و

کە بسیار حساس است ،بە همین دلیل باید

اکنون بە مرحلەی نوینی پا نهادەایم .چهل

این پس متحمل هزینەی جانی کمتری گشتە و

بدهید بە مناسبت جان باختن و شهادت

این راستا از شما میخواهم از خشونت پرهیز

روز از رویداد شهادت ژینا میگذرد .ابتدا اجازە
عزیزانمان طی این مدت بە ویــژە هشت
شهید  ٢٤ساعت گذشتە در کوردستان عزیز بە

خودمان ،مردم قدرشناس کوردستان ،اعضای

خانوادەهایشان و تمامی دوستان و رفقا و
همسنگرانشان در خیابانهای کوردستان تسلیت
بگویم .بە مناسبت فعالیتها و فداکاریهایتان در

این مدت دست مریزاد میگویم .شما مایەی

تقدیر و افتخار همەی خلقهای ایران و جهان

هستید.

رفقای گرامی!

در چهلم ژینای عزیز ،مبارزەیمان وارد مرحلەی

نوینی شد .همانگونە کە میدانید با شهادت

ژینا جرقەی انقالبی در کوردستان عزیز زدە شد
کە بسیار زود سراسر ایران را فراگرفت و مرزها
را پشت سر نهاد و توجە همەی ایرانیها را در
سراسر جهان بە خود معطوف ساخت و ایران
و جهان بە حمایت از این قیام برخاستند .اما

میخواهم کە سیمای امروزین و متمدنانەی
و در پیجها ،فیسبوک و بطور کلی شبکەهای

دستاوردهای سیاسی بیشتری داشتە باشیم .در

اجتماعی شما را تحریک میکنند ،نیفتید.

نمایید .جمهوری اسالمی ایران با تمام توان
اما ما نباید بە دام توطئەهای رژیم جمهوری

باشیم کە این تظاهرات مدت درازی تداوم

بیچون و چرای خواهران و برادران ترکمان

باید با انقالب سراسری خلقهای ایران همگام

بە یاد داشتە باشیم کە بخش مهمی از

باشد .نە عقب بمانیم و نە آنقدر جلو برویم کە

شدە عمل کردن و خودداری مبارزان از خشونت

در ادامەی این قیام اوال هزینەی جانی کمتری

پیروزی انقالبی و قیام ما بە آرامی و حساب

متحمل خسارات زیادی گردیم .ما میخواهیم

گرە خــوردە است .این ویژگی جدیدی بود

متحمل شویم ،ثانیا از کوردستان حراست

کە ایران و جهان را بە حمایت و پشتیبانی

نماییم ،کوردستان ملک ماست ،خانەی ماست

واداشت .این دستاورد سیاسی بسیار بزرگی

و در هر شرایطی باید از آن محافظت کنیم.

است کە باید قدر آنرا دانست و تقویت کرد.

اتحاد و یکپارچگی تودەهای مردم کوردستان را

جمهوری اسالمی ایران قصد دارد با کشاندن

همچون مردمک چشم حفظ نماییم .همچنین

کە مردم در کوردستان در حال برهم زدن امنیت

را قدر دانستە و تقویت نماییم .پیروزی ما در

شما بە عرصەی خشونت بە ایرانیان نشان دهد

اتحادی کە میان مردم سراسر ایران ایجاد گشتە

کشور هستند .بە جهان نشان دهد کە تظاهرات

گرو اتحاد ما است.

بە عرصەای جهت حملە بە دم و دستگاههای

نکتەی دیگری کە مایلم بە آن اشارە نمایم آن

حکومت تبدیل شدەاند و سیمای نامطلوبی

است کە تداوم قیام کوردستان و ایران موجب

نگاه

خالد عزیزی در پارلمان

سوئد :دیپلماتهای زن در

جنبش زنان این کشور است

استقبال کرد .در همین رابطە مایلم بە حمایت
در آذربایجان اشارە کنم .ما صدای هزاران مبارز

ترک در تبریز را کە شعار "کوردستان ،کوردستان،
چشم و چراغ ایران" را سرمیدادند ،شنیدیم.

ما این پیام را بە عنوان پیام دوستی

و همبستگی و همدردی با خلق ترک در

آذربایجان و همەی ایــران تلقی میکنیم.
در تاریخ معاصر ما نقاط بسیار مشخص و
درخشندەای از همزیستی وجود دارد ،اکنون نیز

کە ما دوش بە دوش و همپیمان با آنها علیە
رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران مبارزە
میکنیم؛ مایلیم پس از این رژیم ،چە آنهایی

کە در شهرها و روستاها در کنار یکدیگر زندگی
میکنند و چە آنانی کە در همسایگی همدیگر

عادل درخشانی

قدرت حکومتهای خود

کامە ،از جمله مباحث

نسبتا جدید در حقوق بین الملل است .

مفهوم "مصونیت سران دولتها و مقامات

دولتی" از اوائل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی
به خود دیده است.

خانەها مردمانی را میبینیم که نظاره گر آنچه در خیابان
اتفاق می افتد ،هستند .پاشنه اشیل و باالنس قدرت

این بیاحترامی بە خیزش فراگیر زنان این کشور است.

در بخش دیگر این نشست پانلی با شرکت فریدریک مالم ،نمایندەی

پارلمان از حزب لیبرال؛ هانس ایکستروم ،نمایندەی حزب سوسیال
دموکرات در پارلمان و سخنگوی سابق وزارت خارجە سوئد؛ ماگنوس
نوریل ،تحلیلگر و کارشناس در امور خاورمیانە و خالد عزیزی ،سخنگوی
حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد .در این پانل سخنرانان بە

سواالت مختلف حاضران درخصوص وضعیت ایران و کوردستان پاسخ
دادند.

گفتنی است جدا از نمایندگان حاضر در این پانل سە نمایندەی از

حزب سوسیال دموکرات ،دو تن از نمایندگان پارلمان از حزب مودراتها،
سە نمایندە پارلمان از حزب دموکراتهای سوئد ،یک نمایندەی پارلمان
از حزب مرکز ،یک نمایندەی پارلمان از حزب چپ ،دو نمایندەی پارلمان

از حزب لیبرال ،دو نمایندەی فدارسیون کوردها و طیفی از اشخاص

سیاسی کورد و ایرانی در این نشست حضور داشتند.

 ٦آبان  ١٤٠١خورشیدی

نیازمند مدیریت بحران کارآمد وتاثیر گذاری مثبت

برای پیش بردن مسیر انقالب و تعامل با جاشها
نیازمند حفظ تعادل در دو مفهوم بخشش و انتقام
نگاه کنیم اکنون زمان انتقام است اما بعد از پیروزی

بخشش فردا در این است که اگر امروز انتقام نگیریم
فردایی وجود نخواهد داشت که ببخشیم .هر روز با
صحنەهای دلخراش از مردمی مواجه میشویم که بر

عمل نشده  .تاریخ انقالبهای معاصرنشان داده هر جنبش

هستند که نارضایتی ذهنیشان هنوز تبدیل به کنش و

را میکشد؟ این جاشها هستند که نه برای تفکر و

اجتماعی که بتواند سه و نیم تا پنج درصد مردم را به

و هم ریشه خود را میکشند چون کشتن ،شکنجه

بدون شک در ایران امروز یک ابر جنبش شکل گرفته که

این کار تربیت شدەاند .چه کسی میتواند در برابر

خیابان بیاورد توانایی به ثمر رساندن انقالب را دارد .

و گروگانگیری جزو وظایف سازمانی آنهاست و برای

حکومتی و کت و شلوار پوش و اخوندهای حکومتی.

که نیروهای سرکوبگر ندارند .مردم خشمگین اند و

طیفهای مختلف جامعه است .از روزی که فرقەای تبهکار
امروز مافیایی چند صد نفره برگرفته از یقه سفیدهای

با وجود حجم باالی کشتار توسط سران رژیم

اینان مافیایی هستند که جامعه ایران را قبضه کردەاند و

قدرت ،که تا به امروز ادامه داشته و به نظر

ساختەاند مواجه شدەاند و با هر روش ممکن سرکوب

آزادی ایران محاکمه سران و مافیای حکومتی

اکنون با دیدن شکسته شدن تابوهایی که برای جامعه
مردم را در پیش گرفتەاند .اگر بخواهیم انقالبی دیگر
در ایران به وقوع بپیوندد .دو نکته حائز اهمیت است .

این روزهای ایران و کوردستان و چالش جاش در

دیپلماتهای زن اوروپا در سفر بە ایران با حیجاب ظاهر نشوند؛ زیرا

مصطفی هجری

نه برای اعتقادی مذهبی فرزندان و جوانان هم زبان

و علی الخصوص در کوردستان و سیستان و بلوچستان

این نشست از نمایندگان پارلمان و مسئولین دولت سوئد خواست تا

خلقهای ایران.

بین مردم ناراضی و رژیم حاکم همین دسته از جامعه

سوئد و بە منظور بحث و گفتگو پیرامون وضعیت ایران و کوردستان،

جمهوری اسالمی را ستود .سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران در

زندە و پیروز باشید برای آزادی ایران و

مزار عزیزانشان زجه میکشند ،چه کسی فرزندانمان

اما مبحث اصلی این بحث محاکمه سران رژیم

ملل مختلف ایران برانگیختە است ،افزایش واکنشهای جهانی علیە

بە شکست است.

سرکوبها ایستادەاند و انگار چیزی برای از دست دادن

شهرهای بزرگ و دوم ریزش نیروهای سرکوبگر درمرکز

در اعتراض بە مرگ ژینا همبستگی و همصدایی وسیعی را در میان

پیروزی آز آن ماست و جمهوری اسالمی محکوم

چارەای جز بخشش نداریم .دلیل انتقام اکنون و

خالد عزیزی ،سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران روز سەشنبە،

سرکوبگر جمهوری اسالمی پرداخت .وی با اذعان بە اینکە خیزش مردمی

زودتر التیام یافتە و بە عرصەی مبارزە بازگردند.

یکم؛ مردمی به ستوه آمده از ظلم و جور سیستمی قرون

ایران چندین سال دادگاههای کیفری بین المللی

ابعاد مختلف خیزش مردم ایران و قتل حکومتی ژینا توسط نیروهای

جراحت صدها تن از مبارزان خیابانها هرچە

یوگوسالوی سابق ،دادگاه روئاندا ،دادگاه ویژه

میرسد ابعاد وسیعتری به خود بگیرد .در فردای

ایران شروع شد .سپس خالد عزیزی طی سخنانی بە بررسی و ارزیابی

ویژە خانوادەی شما تسلیت میگویم .آرزومندم

تحت عنوان رژیم جمهوری اسالمی روی کار آمد تا به

ایران از همان ابتدای روی کار آمدن و تصاحب

این نشست با یک دقیقە سکوت بە پاس شهدای خیزش مردمی

در خاتمە یکبار دیگر بە مردم کوردستان بە

که این روزها در کوردستان و ایران موج میزند و

و روند تکاملی داشتەاند.

کشور شرکت کرد.

همدیگر ایران را آزاد و آباد خواهیم کرد.

روند تحوالت از قرارداد ورسای( )١٩١٩تاکنون

سرالئون ،اساسنامەهای ویژەای به خود دیدەاند

خیزش ژینا و تأثیرگذاری این خیزش بر جامعەی ایران در پارلمان این

ایران را کنار خواهیم زد و دست در دست

بر گرفته ازتمام جریانات و خواستەهای ملی دموکراتیک و

که در اساسنامەهای دادگاههای نورنبرگ ،توکیو،

سوم آبانماە ( ٢٥اکتبر) در یک گردهمایی سیاسی با میزبانی حزب لیبرال

و دوش بە دوش هم رژیم جمهوری اسالمی

هستیم .اما اگر از دیدگاهی معرفی به این بحران

سران حکومت و اعضاء

کابینه

قرار گرفتەاند ،حمایت کنید ما بە اتفاق یکدیگر

این تنفر در ذهن عمومی جامعه روز به روز گسترش

ندارند .اما اگر در کف خیابان سرمان را بلند کنیم در بالکن

افـــراد

کە آماج حمالت رژیم جمهوری اسالمی ایران

از هر نوع بر انسجام بیشتر مردم ناراضی است.

مقامات

انــدرکــار در راس هرم

شهرهای مهاباد ،بوکان ،سنندج و دیگر شهرها

شدن مبارزانی هستیم که به دست همین عناصر جانشان

وسطایی که جانشان به لب رسیده و در برابر شدیدترین

دست

خواهران و برادران خود در کوردستان بە ویژە

بیشتر در برابر دستگاه سرکوب رژیم ایران است .که

پیدا میکند .صف بندیهای خیابان در ایران امروز را

مصونیت

میخواهیم کە با تظاهرات بدور از خشونت از

و زندگی بهتری را برای مردم خویش فراهم

را از دست میدهند .

بلند پایه دولتی ،شامل

نیز همەی مردم بپاخاستەی شهرهای ایران

هستیم ،این همپیمانی را محترم شمردە شدە

میتوان بە چند بخش تقسیم کرد:

سفر بە ایران با حجاب ظاهر
نشوند ،این بیاحترامی بە

پدیدە بە تدریج در صفوف ارتش نیز مشاهدە

مصلحت و منفعت انقالب ما در پیشبرد آن

داشتە باشد .بیاد داشتە باشید کە انقالب ما

اسالمی بیفتیم.

خیزشهای مردم در شهرها سنگر نمیگیرند .این
میشود .اینان قابل تجلیل بودە و باید از آنان

بە شیوەی آرام نهفتە است .باید انتظار داشتە

میکوشد تا اعتراضات را بە خشونت بکشاند.

دست من میرسد ،بخشی از افراد مسلح ترک

متمدنانە است .ما این پیام دوستی را از شما

و داخلی را به خود مشغول خواهد کرد .

ایران نیست ،بلکه یادداشتی کوتاە است در مورد
کوردستان .

کشته شدن عزیزانش آرام بگیرد و واکنشی نداشته

باشد؟ انتقام از خشم سرچشمه میگیرد احساسی

این خشم است که ترس را از بین میبرد .چیزی
نیروهای سرکوبگر ترسیدەاند و در آخر ترس آنها را
وادار به شکست میکند .
اما گذشت چرا؟

در طول چهل و چند سال گذشته رژیمی بر سر

کار بوده که تجربه تمامی حکومتهای مستبد تاریخ

پیوستن هرچه بیشتر بالکون نشینان و تماشاچیها

را در سر دارد و از هیچ تالشی برای سرکوب مردم

سعی در جذب تودەهای مردم و شکل دهی بسیج

به مردم کف خیابان و شکل گیری تظاهرات میلیونی در

ایران و همینطور روی گردانی جاشها از رژیم در پیرامون
و خوزستان .

و ادامه حیاتش کوتاهی نکرده .به هر طریق ممکن

عمومی داشته ،که بارزترین مشخصه رژیمهای مستبد
هم همین است .پس از گذشت چهار دهه از تالش

برای گرد آوری تودەهای مردم از همه اقشار جامعه

در کوردستان مزدوران حکومتی را (جاش)

برای رسیدن به این هدف نیازمند تالش برای رسیدن

تودەهایی از انواع جیره خورها به وجود آمده که از

این کلمه مانند پتکی است که هر باره بر سر

که جاشها هم خودشان را در جامعه پسا رژیم ایران در

بسیج عمومی نقش بسزای داشته اند .متاسفانه

خطاب میکنند .کلمەای پر معنا و وزین .سنگینی
مزدوران فرود می آید .

به همگرایی اجتماعی و قرار دادی اجتماعی هستیم

سالمت ببینند .

رانتهای حکومتی استفاده میکنند و در باز تولید این
بخشی از جامعه به دالیل مختلف این راه ننگین

واژە جاش را میتوان واژەای فلکلوریک

پیوستن جاشها به انقالبیون در فرایند انقالب ر خ

را انتخاب کردەاند و در فردای رفتن رژیم ایران با

در تاریخ مبارزاتی کوردها جاشها خدمات فراوانی

این اتفاق باشیم .اکنون میتوان بە جرات گفت که حال

نمونه برجسته هستند .نمونه شکست آلمان نازی

دانست کە بە معنای انسان خود فروختە است.
به دشمنان کوردها کردەاند که این شامل تمامی

بخشهای کوردستان میباشد ،گاهی هم با احزاب

کورد همکاری کردەاند و باعث شکست دشمن
شدەاند که میتوان به همکاری آنها با اتحادیە
میهنی کوردستان در بازپس گیری کرکوک اشاه

کرد .

میدهد .به نظر میرسد با تداوم شورش مردم شاهد
و هوای انقالب سراسر ایران را فراگرفته است و هر روز

بر صف انقالبیون اضافه میشود و دور نیست زمانی که
شاهد خیزش میلیونی مردم در شهرهای بزرگ باشیم

.اکنون در مرحله قبل از خیزش میلیونی شاهد تضاهرات
مردم به هر نحو ممکن هستیم ،تضاهرات با محوریت
محلەها بیشترین تاثیر را داشته که نیروهای سرکوبگر را

پرسش اصلی این است که سیستم سیاسی

غافلگیر میکنند ،هرچند این جنگی نابرابر بین گلوله و

با جاشها میکند؟ شاید اکنون هیچ کس جواب

که فرسوده میشوند .البته شایان ذکر است که رژیم ایران

در کوردستان بعد از جمهوری اسالمی چه تعاملی

این پرسش را نداند و یا جرات پرداختن به آن را

نداشته باشد .

اکنون در این برحه تاریخی ،در کف خیابان ،در

خط میان مبارزان

مردمی و نیروهای سرکوبگر

نفرت موج میزند .هر روزه شاهد برخوردهای

بسیار خشن از سوی نیروهای لباس شخصی و
نیروهای سرکوبگر هستیم و هر روز شاهد شهید

خون است .اما در نهایت این نیروهای سرکوبگر هستند

با بیست و یک ابر بحران روبروست که عامل همگرایی و
توافق طیفهای مختلف جامعه است .در این برحه از زمان

نقش احزاب کورد در مدیریت و سکانداری هوشیاری
جمعی امری بسیارسازنده در هدایت جامعه به مسیر

درست است.

آنچە کە در این زمان بیش از هرچیز دیگری ضروری

است جذب اقشار و طیفهای مختلف جامعه و همگرایی

انبوه این جیره خوارها چه باید کرد؟ در این مورد دو
و برخوردهای قهر آمیز با مزدوران نظام هیتلری که

تا دهەها به شکافهای عمیق اجتماعی آلمان تداوم
بخشید و نمونه آفریقای جنوبی با پیروزی "نلسون

ماندال"

پس ازشکست و برچیدە شدن رژیم آپارتاید

آفریقای جنوبی ،نلسون ماندال کە خود بارزترین نمونە
و قربانی بیرحمی و شکنجە سرکوبگران رژیم آپارتاید

بود ،برای جلوگیری از عمیقتر شدن تنفر درجامعە

عفو عمومی اعالم کرد و این تصمیم نقطه پایانی بود

بر همه منازعات در آن کشور و باعث پیشرفت سریع
آفریقای جنوبی شد .

دراخر آنچه که اکنون حائز اهمیت است همگرایی

در برابر رژیم مستبد و حیلەگر جمهوری اسالمی و
سعی در به پیش بردن شورش علیه آن است تا روزی

که به آزادی برسیم ،آزادی آنقدر شیرین است که همه

تلخیها را از بین میبرد .

شامره٨٣٤ :

3

 ١٥آبان  ٦ _ 1401نوامرب 2022

آیا ملل تحت ستم ایران
خواهان حقوق شهروندی هستند؟
آن حق حاکمیت ،مطابق قانون اساسی

ایالت یا منطقەای تقسیم میشود ،تمام

سیاسی تشکیل دهنده آن (مانند ایالتها

ظهور دیکتاتور حتی بە صفر میرسد.

بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای

امـــــــــروزه

یا استانها) تقسیم شدهاست .فدرالیسم،

اغلب افــراد در

نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و

زندگی

قدرت اداره کشور ،بین حکومتهای ملی

مــحــیــطهــای
شهری

آیت روحانی

نهادها و سازمانهایی است که در آنها

میکنند و آنچه

و ایالتی یا استانی تقسیم شدهاست و

شهری رفع نیازها از طریق تعامالت متقابل

ایجاد میکند و طرفداران آن "فدرالیست"

مسلم است این است که در فضای زندگی

آنچه که اغلب فدراسیون نامیده میشود را

افراد با یکدیگر صورت میپذیرد .لذا آنچه

نامیده میشوند .از این رو ،همکاری و

میرسد ،قاعدهمند ساختن روابط افراد

راستای تشکیل واحدهای بزرگتر برای

در روند این نوع زندگی ضروری به نظر

در جامعهی شهری به جهت جلوگیری از

هر جومر ج و بیثباتی در جامعه است.

اتحاد گروهها و واحدهای گوناگون در

تأمین اهداف مشترک را "فدرالیسم" گویند
فدرالیسم در شکل کالسیک آن نوعی

شهروندی را قالب پیشرفته "شهرنشینی"

تمرکزگرایی سیاسی محسوب میشود که

شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر

و مستقل برای تشکیل یک واحد سیاسی

میدانند .به باور برخی از کارشناسان،
احترام گذاشتە و به مسئولیتهای خویش

از بهم پیوستن واحدها یا کشورهای مجزا
یا کشور جدید است.

قدرت در مرکز متمرکز نمیشود احتمال
مسئلە حائز اهمیت تر این موضوع

است کە در همین سیستمهای فدرالی
تمام آن آزادیهای فردی و حقوق شهروندی

نیز مد نظر و وجود دارد چون پایبندی بە
دموکراسی و حقوق بشر بە معنای واقعی
وجود دارد.

اما نکتە جای تآمل و نگرانی این است

کە بیشتر اشخاص و گروهایی اپوزیسیون

ایرانی خار ج ،بر دموکراسی مخصوص
خود و حقوق شهروندی تاکید و پافشاری

میکنند ،و هر پروژە و یا هر برنامەای بە

غیر از این را بر نمیتابند و آنرا تالش برای
تجزیە قلمداد میکنند.

چون اساسآ آنها خود محوری و تمرکز

قدرت در مرکز را راە حلی برای آسمیلە

کردن ملیتهای غیر خودی و اگر هم نشد

در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به

بر اســاس پیشنهاد برخی ،سیستم

شهروندی تا پیش از این در حوزه

رضایت ایالتها ،ملتها و اقلیتهای

پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به

کشوری جدید یا پایداری و جلوگیری از

امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز

در کانادا فدرالیسم نوعآ در مقابله با

سیاستمداران بود .او به این باور رسیده

دولتهای آرژانتین ،برزیل ،استرالیا ،هند

سری الگوهای سنتی برای اداره کشور

"شهروند" ارتقاء مییابند.
اجتماعی

شهری

بررسی

میشد

اما

ایالت و کشور گسترش دادهاست ،اگرچه
میاندیشند .شهروندی امروزه کاربردها و
معانی و برداشتهای مختلفی دارد.
تعریف حقوق شهروندی

حکومتی فدرالی پیوسته ،برای جلب

استقاللطلب جهت آسانسازی شکلگیری
تجزیه عرضه گردیده است.

جنبشهای جدایی طلب اعمال میشود.
و مکزیک نیز در میان سایر کشورها بر

همانند رژیمهای پیشین دست بە کشتار و

نسل کشی بدهند.

شارل دوگل اولین رئیس جمهور فرانسە

بود که سیاستمداران همیشه از یک

تبعیت میکنند و همین امر سبب ضعف

در جامعهی شهری تعریف نمود .حقوق

یک کشور فدرال ممکن است تنها شامل

بلژیک یا بوسنی و هرزه گوین .عمومآ

دید میتواند نتیجه بهتری بگیرد .اما

شهروندی جز حقوق ذاتــی و فطری

انسانها است .همچنین این حقوق

غیر قابل انتقال و تجزیهناپذیر است ،به

دو حالت افراطی در فدرالیسم میتواند

یکدیگرند .حال این حقوق شهروندی به

فدرال بسیار قوی است و اغلب کامآل

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،

برای دولتهای محلی در نظر گرفته شده

میشود که در قانون پیشبینی و تدوین

تنها در اسم دولت فدرال باشد در حالی که

این صورت که عناصر آن الزم و ملزوم
چه افرادی تعلق میگیرد؟

مورد تمایز قرار گیرد .در یک حالت ،دولت
یکپارچه است و تنها چند قدرت خاص

ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق است ولی در دیگر حالت افراطی ،دولت
و مسئولیتهایی را به شهروند یادآور ملی با قدرتهای محدود ممکن است
شده است .از نظر حقوقی ،جامعه نیازمند
وجود مقرراتی است که روابط تجاری،
اموال ،مالکیت ،شهرسازی ،سیاسی و حتی

مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان
دهد .از این رو از دید شهری موضوع

حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق
و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و

هدفها و وظایف و روش انجام آن است.
همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت

در واقع یک کنفدراسیون باشد.

در سال  ۱۹۹۹دولــت کانادا ،مجمع

در حال فدرالی شدن هستند بنیان نهاد.
مقر اصلی مجمع فدراسین در اتاوا است.
دولتهای همکار در مجمع فدراسیون

که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

قبال یکدیگر ،شهر و دولت یا قوای حاکم و

آلمان ،هند ،مکزیک ،نیجریه و سوئیس
با توجە بە این موضوعاتی کە در باال

ذکر شد ،حال میدانیم هرکدام دارای چە
ویژگیهایی هستند .و بە احتمال بسیار

مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که

زیــادی متوجە شدەایم کە با توجە بە

شهری (شهرداری) ،دولت یا به طور کلی

ویژگیهایی منحصر بە خود هست با وجود

وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده ،مدیران

قوای حاکم میباشد .به مجموعه این

حقوق و مسئولیتها" ،حقوق شهروندی"
اطالق میشود.
فدرالیسم

رویدادهای مه  ۱۹۶۸فرانسه به او نشان
داد که هر زمان که افراد خارجی سعی
در ورود به سیاست کنند یا دوام چندانی

ندارند

یا

خودشان

یک

سیاستمدار

کلیشهای میشوند .دوگل در سال ١٩٦٩

استعفا داد؛ اما برعکس بسیاری از رهبران
جهان خانواده او پس از مرگش وضع مالی

مناسبی نداشتند .در همین دوران بود که
دوگل این جمله معروف خود را بیان کرد.

متآسفانە ایران هم غیر سیاسیون و

سیاست مداران کلیشەای و سنتی را بارها

بین کشورهای فدرال و کشورهایی که

هستند.

از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در

سیاست وارد میدان شود ،به علت وسعت

مطلبی کە باید مرکزگرایان بە آن واقف

نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که

در واقع حقوق شهروندی آمیختهای است

فرانسه از آلمان نازی بود .او به این باور

فدراسیون را به عنوان یک شبکه بینالمللی

شامل ،استرالیا ،برزیل ،کانادا ،اتیوپی،

میتوان به عنوان مهمترین اصولی بدانیم

کشور میشود که نمونه آن شکست

تجربە کردە است و هرکدام از اینها منجر

برای تبادل بهترین کارکردهای فدرالیسم

درک واقعبینانەی کشور ایران کە دارای
تکثر ملیتی ،فرهنگی ،زبانی ،تاریخی،

جغرافیایی ،دینی و مذهبی کە دارد،
وهمچنین تاریخ خونینی کە در این کشور

برای رهایی از یوغ ستم ملی ،جنسیتی،

بە دیکتاتوری و استبداد شدە اند.

باشند این است کە ملت کورد برای دفاع

از خود و سرزمینش از تمام شیوەهای
مشروع استفادە خواهد کرد ،همانگونە کە

در تاریخ شاهد آن بودەاید در کوهستان،

در دشت ،در تپە ها ،در شهر و روستاها

جنگیدیم و خواهیم جنگید تا رسیدن بە

حق و حقوقمان.

تقلیل دادن خوستەهای ملل تحت ستم

ایران بە آزادیهای فردی و حقوق شهروندی
نتیجەای جز جنگ و خونریزی و نآرامی و
هدر دادن بودجەی مملکت و همچنین

کنار گذاشتن پتانسیلی کە این ملتها دارند

برای پیشرفت ،آبادانی ...در پی نخواهد
داشت.

اشخاص و یا گروهایی کە دم از تمامیت

ارضی و یکپارچگی میزنند ،اگر واقعا بە

فدرالیسم از ریشه التین ف ئ دوس (به

دینی و مذهبی کە دارد ،نمیتون انکار و بە

اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان ،یک

همانگونە کە بە آن اشارە کردیم در

ایرانی پیشنهاد میکردند کە از رو اجبار بە

واحدها (ایاالت ،استانها ،کشورها و…)

ظهور دیکتاتور مخصوصآ در ایران بسیار

بە امید اینکە بتوانند باردیگر تاریخ را

التین )foedus :یا  foederationبه معنای
مفهوم سیاسی است که در آن گروهی از

به یکدیگر متعهد شدهاند و به نمایندگی

از آنها یک حکومت مرکزی وجود دارد.
اصطالح فدرالیسم همچنین برای توصیف
یک سیستم حکومتی به کار میرود که در

سادگی از آن گذشت.

آزادیهای فردی و حقوق شهروندی احتمال
زیاد است .و هیچ گارانتی وجود ندارد کە
فرد یا گروهی از این کشور بە دیکتاتور

دیگری تبدیل نشوند.

اما در فدرالیسم چون قدرت در میان

افکارشان بر جغرافیا و جامعە ایران ،تحوالتی جدی در سیاست

جهانی دوم از نزدیک شاهد شیوه عملکرد

رسیده بود که اگر فردی خار ج از دنیای

دو یا سه بخش داخلی باشد ،همانند

انقالب  ٥٧توسط آیتالـلە خمینی و پیروانش و تحمیل خود و

دوگل یک نظامی بود و از زمان جنگ

اساس اصول فدرالیسم اداره و سازمان

به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص

پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران و بە تاراج بردن

چنین میگوید:

به طور کلی حقوق شهروندی را میتوان

دهی شدهاند.

با سرنگونی جمهوری اسالمی
نظم امنیتی نوینی در ایران
ایجاد میشود؟

این گفتەهای خود باورمند هستند ،باید
این سیستم فدرالی را بە ملل تحت ستم
فکر جدای و استقالل نیفتند.

تجربە نکنند و بە فکر ایرانی با سیستمی
غیر متمرکز ،پیشرفتە و نمونەای برای

کشورهای منطقە باشند.

آرمان حسینی

داخلی و امنیتی ایران ایجاد شد .البتە این نکتە را هم باید
مدنظر داشت کە سیاست رژیم شاە نیز دست کمی از خمینی

نداشت ،اما در این نوشتە تمرکز بر رژیم خمینی است .بە این

معنا کە استراتژی رژیم تازە بە قدرت رسیدە بر اساس قانون اساسیاش کە از بنیادگرایی
اسالمی خمینی نشات گرفتە بود ،همە را در پوشش "امت اسالم" تعریف کردە بود
والغیر .طبق چنین تعریفی همە جزو امت اسالماند و باید تابع قوانین آن نیز باشند.
اما

در

مقابل،

اندیشەی

آزادیخواهی

و

ملیگرایی

کوردها،

بلوچها،

عربها و سایر ملیتها و نیز سایر تنوعات دینی و جنسیتی وجود داشت

کە در گفتمان اسالمی خمینی هیچ جایگاهی نداشتند و عمال رژیم تازە
بە قــدرت رسیدە درصــدد اضمحالل همە غیر خودیها بود کە البتە با

مقاومت پیگیرانە این تنوعات و بە اصطالح غیر خودیها روبــەرو شد.

امنیت ،خواه فردى ،ملى یا بینالمللى کە رابطەی تنگانگی با حقوق ،صلح و

آزادى دارد ،جزو اهم موضوعاتی است که انسان با آن درگیر بودە و بسیاری از

متفکران نیز بر این باورند کە امنیت نیازی از نیازهای اساسی بشر و مطلوب
دیرینه و دغدغه همیشگی او بوده است .بدون امنیت ،امکان برآورده سازی سایر

نیازهای انسانی مشکل و سخت است و با آن زمینه شکوفایی استعدادهای

انسانی مهیا میشود .کە این طور میتوان آن را در شمار مهمترین نیازهای
اجتماعی آورد و در کنار مفاهیمی حیاتی همچون عدالت و آزادی قرار داد.
در متون اسالمی نیز امنیت از بزرگترین وگواراترین نعمتهای الهی استکه همه مردم به آن

نیاز دارند و بدون آن ،هیچیک از داراییها و نعمتهای زندگی گوارا و قابل استفاده نیست.

طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی مقصود از ثبات ملی و داخلی کشور،

وحدت ،یکپارچگی و همبستگی ملی است بدین صورت که کلیه افراد ملت
خود را در سرنوشت کشور دخیل میدانند و برای پیشرفت کشور نیز تالش

میکنند .انشقاق و جدایی در بین افراد ملت در بسیاری از کشورها باعث شده
است تا اقتدار کشور به عنوان یک واحد قدرتمند شکسته شود و در بسیاری

از موارد تبدیل به کشورهای ذرهای ،فاقد اهمیت و جایگاه در جهان شوند.

پیداست کە قانون اساسی جمهوری اسالمی تاکید بر ملت ایــران دارد

و افکار خمینی نیز امت اسالمی ،دو مفهومی کە در فلسفە خمینی کامال ضد

هماند ،اما برای گسترش حوزە نفوذ و حاکمیت خود برای مصرف داخلی

از ملت ایران و برای خار ج از ایران نیز دم از امت اسالمی میزنند .حاال بر
میگردیم بە داخل جغرافیای ایران و بە مسئلە امنیت مردم ایران میپردازیم.
با توجە بە تعریف رژیم و در راس آن خمینی و خامنەای از امنیت داخلی ،زمانی

یک کورد ،بلوچ و  ...احساس امنیت خواهند کرد کە کامال هویت خود را فراموش و

انکار کردە و بە بخشی از هویت جعلی تحمیل شدە مبدل شوند .چراکە طبق همین

قانون و اساس رژیم حتی مطر ح کردن چە برسد بە مبارزە و فعالیت برای هویت
ملی و اتنیکی خود تالشی برای اخالل در امنیت و نظم عمومی جامعە و امنیت ملی

حساب شدە و همچنان کە تاکنون نیز شاهدش هستیم با اتهاماتی همچون تجزیە
طلب ،تروریست ،وابستە بیگانگان و  ...روبەرو و مورد شکنجە و در بسیاری موارد

نیز اعدام و حتی قتل عام میشویم .روشن است کە با چنین قوانین و ذهنیتی کە

متاسفانە بر بسیاری از مرکزگرایان سایە افکندە نمیتوان امنیتی را برای ملل و دیگر
تنوعات جنسیتی و آیینی متصور شد .طبیعتا باید بە فکر راهکاری بود کە هم بتواند
امنیت همە افراد جامعە ایران با همە تنوعات ملی ،جنسیتی و آیینی را بە رسمیت

بشناسد و هم حقوق آنان کە امنیت نیز بخشی از آن است را پیگیرانە تامین کند.
لب کالم ،هر زمان کە افراد جامعە ایران اعم از کورد ،بلوچ ،عرب ،فارس ،ترک ،لر و ...

همزمان با حفظ هویت و عدم سانسور خود در ایران و بە ویژە پایتخت آن هنگامی
کە نیروهای نظامی و امنیتی را دیدند در کنارشان احساس امنیت و آسایش کردند
آن وقت میتوان ادعا کرد کە ایران سرزمینی برای همە و مامنی برای زیستن است.

شامرە ٨٣٤
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سنە (سنندج) بدون هیچ وقفەای روزانە میدان مقاومت در برابر سرکوب شدید
نیروهای حکومت بودە و تاثیر این مقاومت فراتر از مرزهای سنە و شهرهای

کوردستان بودە است.

ارتش آلمان (برای سلطە بر این شهر و کرانەی رود ولگا) و در نهایت ضد

مشارکت فعال دارند .البتە نباید فراموش کرد حضور نسل جوان ،در پیشروی

سرنوستسازترین نبردهای جنگ جهانی دوم بدل ساخت و در نتیجە هم

معادالت پایان جنگ را تحت شعاع خود قرار داد و نیروهای آلمان نازی متحمل
شکست سنگینی شدند .این نبرد ،استالینگراد را بە نماد مقاومت علیە آلمان

نازی بە رهبری آدلف هیتلر تبدیل کرد ،علیرغم خونین بودن آن ،در نهایت
نیروهای هیتلر را در هم کوبید و معادالت جنگ را در جبهە شرقی جنگ جهانی

دوم بە نفع ارتش سر خ تغییر داد.

و رادیکالیزەتر کردن تظاهرات ،در تمام شهرها پررنگتر و جشمگیرتر است .این

ویژگیها نقش محور بودن سنە در قیام اخیر را بر جستە کردە است و اکنون بە

یک نماد و الگوی مبارزاتی علیە جمهوری اسالمی در کوردستان و ایران تبدیل

شدە است.

پیش زمینەی این نقش محوری سنە ،فراتر از آغاز قیام ژیناست.

از همان

روزهای آغازین سرکار آمدن جمهور اسالمی ،شهر سنە مقاومت خونین  ٢٤روزە

سال  ١٣٥٨را در کارنامەی مبارزاتی خود علیە این نظام دارد .شهرت و محوریت

در سپتامبر  ٢٠١٤نیروهای داعش با حملە بە شهر کوبانی در روژاوای

چهارصد هزار نفر بە آنسوی مرزها آوارە شدند .علیرغم حمالت و خونین و مرگبار

در عرصەی فکر و اندیشە نیز ،سنە کانون اصلی مباحثات فکری و گفتمانی

داعش ،نیروهای کورد کە در درون شهر محاصرە بودند ،تسلیم مرگ و حمالت
وحشیگرانەی نیروهای داعش نشدند و با مقاومتی سرسختانە دوبارە زیستن

را انتخاب کردند .این مقاومت سرسختانەی ،باعث جلب توجە افکار عمومی

جهانیان و فشار برای حمایت از مقامت کوبانی و آزادسازی این شهر از محاصرە
نیروهای داعش شد .در نهایت با حمایت نیروهای ائتالف بە رهبری آمریکا و

ارتش آزاد سوریە و نیروهای پیشمرگە حکومت اقلیم کوردستان  -عراق ،در اواخر

ژانویە  ٢٠١٥محاصرە شهر شکستە شد و کوبانی آزاد شد .در واقع این مقامت

باعث شد کە ورق جنگ بە نفع نیروهای  YPGبرگردد و کوبانی بەعنوان نماد
مقاومت در برابر بربریت داعش در قرن بیست ویکم نزد جهانیان شناختە شود.
در بعدی وسیعتر ،بعد از آغاز حملەی روسیە در اواخر فوریەی  ٢٠٢٢بە اوکراین،

اکثر تحلیلها بر این بود کە اوکراین در برابر تهاجم چند جانبەی نیروهای روسیە
توان مقاومت را ندارد و حتی آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواست کە
کشور را ترک کند .در واقع ،والدمیر زلنسکی ،با ماندن کنار مردم اوکراین بە

نماد شجاعت و قلب مقاومت این کشور علیە حمالت روسیە بدل گشت .این

مقاومت و ماندگاری ،باعث ایجاد اتحاد در داخل اوکراین علیە روسیە و جلب

و از یک جایگاە بینالملی برخوردار است.

در کوردستان بودە است .این کانون در بیش از دو دەهەی گذشتە ،عمال مسیر

تحولخواهی و ترقیخواهی شهرهای کوردستان را در میان جریانهای فکری
بەسوی نواندیشی هدایت کردە است .در عرصەی مبارزات سیاسی جنبش ملی

مردم وکردستان ،سنە در قالب یک شهر پویا و متنوع ،سکانگذار از یک جنبش

لوکال بەسوی یک جنبش سراسری و ملی در شهرهای کوردستان را در دست
داشت و موتور متحرکەی جنبش حقطلبانەی مردم کوردستان بودە و هست.

این ویژگیها ،باعث شدە کە سنە در قالب یک شهر پویا در بافت سیاسی و

اجتماعی کوردستان بەعنوان یک واحد جغرافیایی وسیع نقش محوری را ایفا
کند .از این رو ،با در نظر گرفتن گوناگونیهای ساختاری و جمعیتی سنە و نقش و
حضور آنها در رویداهای درون جامعە ،این شهر بە نقطەی اتصال طیفهای مختلف
فکری و سیاسی در کوردستان تبدیل شدە است .بنابراین ،سنە کانون بە هم

رسیدن طیفهای مختلف درون مبارزات مردم کوردستان در شهرهای مختلف علیە

حاکمیت جمهوری اسالمی بودە است .بنابراین ،میزان رشد و توسعەی فعالیتهای
سیاسی ،فرهنگی ،هنری و ...در شهر سنە در دیگر شهرهای کوردستان تاثیر گذار
بودە و بازتاب داشتە است.

حمایتهای بینالمللی شد .از این رو ،اوکراین نە تنها زیر سلطەی روسیە نرفت،

در قیام اخیر ،از نقطەی شروع تاکنون ،شهر سنە کانون توجە و تکثیر تظاهرات

را روی دوش روسیە گذاشتە است .از سوی دیگر هم ،بە نماد مقاومت تمام

است .نقش محوری این روزهای سنە ،کمتر نیست از نقش مقاومت استالینگراد

بلکە بە باتالقی برای ارتش روسیە بدل گشتە و تاکنون هزینەهای سنگینی

اروپا علیە زیادەخواهی و فشارهای روسیە تبدیل شدە و جامعەی جهانی از آن

ویژەای دارند و در روند توسعەی اقتصادی و ایجاد

حاشیەای و فقیرنشین تا مرکز شهر و محالت باال شهر در این خیزش سرتاسری

سنە در عرصەی موسیقی ،هنر و فرهنگ فراتر از مرزهای کوردستان و ایران است

کوردستان ،این شهر را بە محاصرەی خود درآوردند .در جریان این نبرد بیش از

سیاسی و اجتماعی یک واحد جغرافیایی جایگاە

از دانشجویان و محصلین گرفتە تا کارگران و بازاریان ،از معلمین و پرستاران

در نبرد استالینگراد (  ۱۲سپتامبر  ۲ – ۱۹۴۲فوریه  ) ۱۹۴۳کە بە یکی از

حملەی ارتش روسیە و محاصرەی نیروهای آلمان ،این نبرد را بە یکی از

شهرها بەعنوان یک پدیدەای مدرن در بافت

میدهند در این قیام حضور گستردەای دارند.

و پزشکان گرفتە تا بخشی از کارمندان شماری از نهادهای دولتی ،از محلەهای

طوالنیترین نبردهای تاریخ شهرت دارد ،مقاومت این شهر در مقابل یورش

سنە(سنندج)؛ ابرقلب قیام

طبقەی خاصی نیست ،بلکە تمام اقشار و طیفهای کە ساختار این شهر تشکیل

حمایت میکنند.

بعد از مرگ ژینا امینی در روز  ٢٥شهریور ( ١٦سپتامبر ،)٢٠٢٢تظاهرات علیە

مرگ وی و نقش نیروهای امنیتی در جانباختن ژینا ،در روز  ٢٦شهریور از شهر

سنە آغاز شد .در مدت زمانی کوتاهی این تظاهرات بە دیگر شهرهای کوردستان

بودە و خیزش مردم در سراسر شهرهای کوردستان و ایران را تحت شعاع قرار دادە

در جنگ جهانی دوم برای روسیە در برابر نیروهای آلمان نازی و کمتر نیست

از نقش محوری کوبانی در مقاومت روژاوا در برابر توحش نیروهای داعش.
همانگونە کە مردم اوکراین ،با مقاومت شجاعانەی خود ،تهاجم ارتش روسیە را

ناکام گذاشتند ،امروز سنە نیز بە نماد و قلب مقاومت قیام ژینا در مقابل توحش
یکی از "قویترین ساختارهای سرکوب" در جهان تبدیل شدە است.

روابط با واحدهای دیگر در بعد داخلی و بینالمللی

همچون سقز ،بوکان ،مهاباد و سایر شهرهای ایران رسید و بە یک قیام سراسری

تغییر و تحوالت جامعە و سازماندهی و شکل دهی آنها نیز بصورت داینامیک

گذشتە ،در بیش از  ١٢٠شهر ایران بە صورت متمادی و پراکنندە مردم بە خیابانها

خود مورد تهاجم و محاصرە قرار گرفتند ،ولی این در مورد سنە کامال بر عکس است

در این میان نقش شهر سنە از چند جهت اهمیت بیشتری دارد و این شهر

سرکوبگر جمهوری اسالمی در داخل قرار گرفتەاند و جوانان این شهر با دستهای

نقطەی شروع تظاهرات در طول  ٥٠روز گذشتە بە صورت متمادی ،صحنەی

رویارویی جوانان و مردم مقاوم سنە در هفتەهای گذشتە علیە نیروهای
سرکوبگر رژیم ،این شهر را بە َابَر قلب قیام سراسری مردم شهرهای کوردستان و

مادح احمدی

ایفای نقش میکنند .علیرغم این ،شهرها در روند

ایفای نقش خواهند کرد .از منظر سیاسی شهرها متشکل از نهادها و تشکلهای
گوناگونی هستند کە در تبادل و تاثیرگذاری ،در روابط میان ملتها و دولتها

نقش کلیدی دارند .در چهارچوب یک واحد جغرافیایی ،شهرها بە میزان رشد و
توسعە اقتصادی ،بە میزان رشد و توسعەی فرهنگی و هنری ،بە میزان پویایی
و تحول خواهی در آن واحد جغرافیایی دیدە میشوند و از این طریق بر دیگر
شهرها اثرگذار و یا از آنها تاثیرپذیز هستند .در جنبشهای سیاسی و اعتراضات

مردمی ،شهرها از نقش کلیدی برخوردار هستند و در شکل دهی بە نتیجە

رساندن اعتراضات نقش سرنوشتسازی را ایفا میکنند .از این منظر ،با در نظر
گرفتن چند الگوی مبارزاتی و مقاومتی ،بە نقش شهر سنە (سنندج) در برپایی
و گسترش قیام ژینا خواهیم پرداخت .از نقطەی شروع قیام ژینا تاکنون ،شهر

علیە  ٤٣سال حاکمیت نظام جمهوری اسالمی بدل گشت .در طول هفتەهای

آمدەاند و خواستار سرنگونی حاکمیت جمهوری اسالمی شدەاند.

عمال نقش کلیدی را در این قیام بر عهدە گرفتە است .نخست ،سنە بەعنوان
رویارویی میان مردم و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی بودە است .دوم ،سنە

بە نقطەی تکثیر و گسترش تظاهرات علیە جمهوری اسالمی بدل گشت است.
بەگونەای کە با اوجگیری تظاهرات و درگیری میان مردم و نیروهای سرکوبگر

حکومت ،تظاهرات و بە خیابان آمدن مردم در دیگر شهرهای کوردستان و ایران
اوج گرفتە است .تظاهراتهای روز  ١٦مهر و چهارشنبەی گذشتە مصداق این

ادعا هستند .سوم ،در شهر سنە ،تظاهرات در انحصار گروە سیاسی خاصی و یا

وجە تمایز میان سنە و نبردهای استالینگراد ،کوبانی و مقاومت اوکراین در این

کە کوبانی و استالینگراد و اوکراین از سوی یک ارتش یا نیروی خار ج از مرزهای
و مردم این شهر بیش از  ٥٠روز است کە مورد حمالت و شلیک مستقیم نیروهای
خالی در برابر این بربریت ایستادەاند و مقاومت میکنند.

دیگر شهرهای ایران بدل ساختە و مقاومت و مبارزە مردم سنە در برابر دستگاە

سرکوب رژیم ،بر آیندە خیزش و تظاهرات در سایر شهرها تاثیرگذار خواهد بود.

در واقع دستگاە سرکوب حکومت در کنترل مقاومت مردم سنە ناتوان و ازکار

افتادە است ،بدون شک ادامە این روند ،ساختار سرکوب حکومت را در شهرهای
دیگر نیز فلج خواهد کرد.

انقالب ،دمکراسی و بنبست استبداد
قریب به دو ماه

توتالیتاریسم سختی که با ابزار قدرت و سرکوب

در ایران می گذرد.

و کنترل گروهی خاص قبضه نموده و جوهر

از انقالب ژینا/زنان
انقالبی که گستردگی
گفتمان،

کیهان یوسفی

جغرافیا،

مطالبات،
اتنیک،

اقشار و طبقات آن

را به انقالبی نادر

تبدیل کرده است .کمتر محفل یا مرکز قدرت و

تصمیم گیری در جهان وجود دارد که واکنش یا
موضعی در قبال این انقالب اتخاذ نکرده باشد.

انقالبی که چشم انداز آن برای زنان تساوی
حقوق ،برای ملتهای غیرفارس احترام و حقوق

برابر ،برای پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعی
جامعەای بدون تبعیض و برای هر فرد ایرانی،
رفاه و صلح و آزادی می باشد ،بدون شک تنها
ظرفی به نام دمکراسی میتواند تحقق کننده

تمامی این چشم اندازها باشد.

انقالبی با خواستگاه دمکراتیک اما دشمنانی
ً
لزوما تغییر رژیم به معنای
آشکار و پنهان.
پیروزی انقالب نیست ،نمونه بارز آن

و ایدئولوژی بسته ،تمامی قدرت را در مرکز

انسان و فرد ایرانی را به فراسوی نابودی برده
بود .انقالب علیه این سیستم توتالیتر هماکنون

در جریان است و بر آن است که انقالب به
دمکراسی ختم شود.

تمامی گروهها و کنشگران سیاسی و انقالبی،

امروزه از واژه دمکراسی سخن میگویند ،ولی

کالبدشکافی و بررسی این نوع دمکراسی مورد

انکار و مماشات قرار می گیرد .آنچه که در این
نوشتار بر آنیم به آن پاسخ دهیم این است که :

آیا دمکراسی میتواند همان آزادی باشد؟

آیا تنها با انتخابات و رأی گیری آزاد که وعده

آن داده میشود میتوان آزادی را برای همه به

ارمغان آورد؟

جمهوری اسالمی و

دمکراتیکی باید قدرت ،غیرمتمرکز و دسانترالیزه

چنانچه استبداد دینی

استبداد اکثریت تحت هر عنوانی نیز میتواند

بپندارند که از طریق آراء خویش میتوانند اقلیتی

ساختاری دیکتاتور برای آزادی خطرناک است،
برای آن خطرناک باشد و تاریخ هیتلر را که

را وادار به انجام انتخابی غیر از انتخاب خود

ثبت کرده است .دمکراسی

پندارد و معتقد است که آزادی را نمیتوان تنها

تئوکراسی دینی بود .بدیهی و روشن است که

مدنظر برای آینده ایران نباید هم وزن

تمامی آحاد مردم ناراضی در گستره جغرافیای

میگوید" :دمکراسی (دمکراسی انتخاباتی)

رأی داد سنجید.

که برای ناهار چه بخورند ".بدون شک گرگ

دمکراسی که در آینده قرار است خوشبختی را

ایران است ،ولی در

پروسه گذار از جمهوری

اسالمی باید مواظب بود که بستر بازتولید یک

استبداد ،یک سیستم توتالیتر ،یک ساختار
مرکزگرای سرکوبگر را دوباره فراهم نسازیم.

این تعریف بنیامین فرانکلین باشد ،فرانکلین

یعنی از دو گرگ ویک بره بخواهیم رأی بدهند

اکثریت ،بره اقلیت را برای صرف ناهار خود
انتخاب خواهد کرد.

جامعه ایران در کلیت آن نیازمند صلح،

طراحی و پیشنهاد هر ساختاری برای آینده

اجتماعی است و خیابان این انقالب نباید به

توتالیتاریسم نرم حاصل از استبداد اکثریت

سیستم توتالیتر سخت جمهوری اسالمی و

دولت متمرکز است و برای پرهیز از بازگشت

امنیت ،عدم تبعیض ،رفاه ،آزادی سیاسی و

هیچ بنبست استبداد دیگری منتهی شود.

ایدئولوژی آن روزهای آخر خود را طی می کند،

غیرفارس در ایران به نوعی اصل و پایه ثبات

نمیشود ،بلکه به نوعی تضمینی قانونی برای

هویت خواهی و مطالبه گریی ملی ملتهای

تجربه

سقوط رژیم نیازمند همکاری ،اتحاد و حمایت

کثرت گرایی وجه بارز دمکراسی است،

اکثریت ،در وضعیت آسیبپذیری قرار داشته و

شود .تهدید آزادی از آنجا آغاز میشود که مردمی

کرده است.

از طریق انتخابات به قدرت رسید ،در دل خود

انقالب  ١٣٥٧و جایگزینی استبداد سلطنتی با

نفی هر گونه استبدادی ،سراسر ایران را گلکون

خصومت و یا خشونت باشد  .یگ گروه اقلیت

کنند .جان ویندریز ،آزادی را از دمکراسی تمیز می

با ظرفیت فرصت رأی دادن اندازهگیری کرد ،بلکه

باید آن را با ظرفیت ابعاد آنچه که نباید به آن

روی آن بنا نهاده شود .یک جامعه کثرت گرا و
دمکراتیک واقعی نه تنها باید به هویت ملی،
فرهنگی ،دینی یک اقلیت ملی احترام بگذارد،

دارد و تضمین حقوق آنها یک امتیاز محسوب

احترام یکسان برای تمامی اعضای جامعه

و

رساندن همه اعضاء به حداقل سطح برابری در

اعمال حقوق انسانی و اساسی است.

نمیتوان همزمان هم از دمکراسی سخن

پرهیز و ابا از پرداختن به مفهوم و شکل

بلکه باید شرایط مناسبی را برای ابراز ،حفظ و

برای همگان به ارمغان آورد به نوعی این روزها

هر نــوع ساختار سیاسی با برچسب

هر اقدام و کنش سیاسی و انقالبی در داخل

ستم بر اساس مواد و متممهای جهانی

یادمان باشد که هر نوع گرایش سیاسی که در

بحثی حاشیەای قلمداد شده

و آن را نوعی

چالش و تهدید علیه اتحاد مخالفان رژیم و مردم

ایران باید این اصل را مد نظر قرار دهد که

در خیابان بر میشمردند .از منظری این نگرانی

نتیجه رشــد و تمرکز بیوقفه قــدرت یک

افکنی جمهوری اسالمی میتواند صحیح باشد

توتالیتاریسم ،دیکتاتوری و هر ساختارغیر

دمکراسی است که قرار است ایران فردا بر

ملی در هر جامعەای در مقایسه با جمعیت

با توجه به تبلیغات دستگاه دروغ پراکنی و تفرقه
ولی مهمتر از آن آیندەای است که برای آن خون
در خیابانها ریخته می شود ،خونهایی که

برای

توسعه این هویت نیز ایجاد کند.

دمکراتیک اگر تأمین حقوق ملتهای تحت
حقوق بشر را در خود نگنجاند ،به نوعی
در صــدد بــاز تولید استبداد اکثریت یا

همان توتالیتاریسم نرم است .یک ساختار
دمکراتیک باید در پی محافظت از اعضای

گروه اقلیت در برابر تبعیض ،همسانسازی،

گفت و هم تکثرگرایی آن را نادیده گرفت،
سرنگونی رژیم پیش نیاز و اولویت اساسی

و خار ج ایران برای هر ایرانی است ولی باید
صدد تحمیل افکار خود و نفی و انکار دیگران
باشد ،انقالب را به بن بست استبداد هدایت

خواهد کرد و انقالب نمیتواند چشم اندازهایی

که برای آن خون ریخته میشود را به ارمغان
آورد.

شامره٨٣٤ :
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دانشکدههای من

شمشیر و نعل هر دو از آهناند اما این کجا و آن کجا
وقایعی کە امــروز
در ایران و بە ویژە در
جغرافیای ملیتهای
ایران وجود دارد انبوە
سیاستی است کە رژیم
اســامــی ایـــران طی
جمال رسول دنخه
چهاردهە قبل کاشتە
است و امروز ثمرە آن
بە انقالبی دیگر رسیدە است .انقالبی کە حتما
بە وقوع خواهد پیوست .بە قول مارکس انقالب
قطاری است کە مدام در حال حرکت است .این
انقالب از آنجا نقطە تغییری بزرگی است کە
همە ملتهای ایران اتحاد و همبستگی دارند.
شعارهای کوردستان با شعارهای بلوچستان
و بلوچستان با آذربایجان و آذربایجان بە
عربستان و در نهایت با مرکز و تهران یکپارچە
شدە است.
هنوز هم اختالفاتی وجود دارد البتە کە هست
ولی مانع نیست .آنچە مهم مینماید سکوی
خیابانهاست کە نمایندگی میکند ،مردم متحد
هستند و بر تظاهرات خود مستمر هستند.
آنچە میخواهم بگویم این است کە نقش
احزاب مخالف رژیم ایران در این تظاهرات چە
بودە است اگر این سوال بە همەپرسی گذاشتە
شود بیشتر مردم جواب منفی خواهند داد .صد
البتە کە نویسندە این سطور نیز موافق کار و
اعمال احزاب مخالف جمهوری اسالمی ایران
نیست.
چرا بە این موضوع پرداختیم از آن جهت کە
این مردم هستند در میدان جنگ هستند نە
احزاب مخالف .و از آن رو کە مردم خود کنترل
میدان دارند بە حق باید بە آن گوش داد چە
میخواهند و چرا؟
مردم خیابان کە بە پا خواستەاند افکار عمومی
هستند ،افکار عمومی همیشە نماد وجدان
زندە جامعە خود هستند .در دموکراتیک ترین
جوامع نیز همیشە خواست مردم مبنای عمومی
دارد نە سیاست نخبگان .بیش از یک ماه کە
مردم در سرتاسر ایران در خیابانها حضور
دارند ،خود را سازماندهی میکنند ،فراخوان
میدهند ،اعتصاب میکنند ،بە فراخوانها نیز
جواب میدهند اما امروز باید اعتراف کنیم کە
این خود مردم هستند خود را منظم و منسجم
کردەاند نە احزاب مخالف ژریم ایران!! .اقدامات
و رفتار همە احزاب مخالف رژیم ایران بیانیە و
اطالعیەای با محتوای "نگرانی" و "محکومیت"
بودە است .این سری اقــدام برای روزهای
نخستین بود نە امروز کە قریب به  ٢ماه است
اعتراضات ادامە دارد.
هر حزبی کە خود را اپوزیسیون رژیم ایران

عنوان کردە است باید سه شعار داشتە باشد
شعار روز ،تاکتیکی و آیندە .چیزی کە مسلم
است شعار روز هست زن ،زندگی ،آزادی ،مرگ
بر دیکتاتور ،مرگ بر خامنەای و والیت فقیه.
آنچە احزاب مخالف حتی احزاب کورد ندارند
شعار تاکتیک است .نبود تاکتیک بە معنای این
است هنوز تعریفی مشخص و چهارچوبی معین
از اعتراضات نیست .دربرگرفتن تاکتیک نیز بە
معنای جنگ مسلحانە نیست بلکە تاکتیک
بە معنای پاسخ درخور بە رفتار نیروهای رژیم
تهران است .نیروهای رژیم تروریستی تهران
در خیابانها مستقیم بە افراد مدنی شلیک
میکنند و احزاب مخالف تاکنون با بیانە نگرانی
خود را ابراز میدارند .این نوع اقدام متقابل کە
در برابر "ضرب گلولە"" ،نگرانی" ابراز شود نشان
از عدم شناخت پتانسیل خود و بە طور اخص
بە کار نگرفتن تشکیالت مخفی است.
احزاب مخالف رژیم باید بدانند کە" :همچنان
که رژیم اسالمی ایران احزاب کورد مخالف خود
را تهدید و گاهی آن را نیز عملی میکند ،احزاب
کورد نیز با توجه به پایگاه اجتماعی خود میان
مردم نیز میتوانند این رژیم را تهدید و حتی
عملی کنند کە مطمئنا جواب هم خواهد داد".
تظاهرکنندگان با سنگ و چوب بە گلولە
پاسخ میدهند درخواست مردم از همە احزاب
مخالف رژیم ایران این است کە نیروهای خود
را بە میدان نیاورند بلکە کمک کنند .کمک
کردن ابراز نگرانی و محکومیت نیست .بلکە
رهنمودهای تظاهرات خیابانی است کە چگونە
بە تظاهرات خود ادامە دهند بدون کمترین
تلفات جانی و مادی .موضوع دیگر کە قابل
توجە است اکثر احزاب مخالف رژیم ایران بە
علت دوری چند دهە از خاک و میهن خود
متاسفابە شناخت واقعی از جامعە خود ندارند.
بدین شیوە کە جامعە از لحاظ فرهنگی ،سیاسی،
نظامی و اقتصادی .تمامی تفاسیر و تشریحات
سران احزاب مخالف رژیم تهران در دهە  ٥٠و
 ٦٠خورشیدی میچرخد .امروز آنانی کە در کف
خیابانها نماد مقاومت و مبارزە هستند دهەی
 ٨٠و  ٩٠هستند خبری کم حتی از دهه ٦٠
دارند بە این دلیل کە جامعە بعد از  ٣٠سال کە
یک نسل محسوب میشود بە مرحلەای دیگر
رسیدە است .مرحلە تماما متفاوت .بی دلیل
نیست کە دکتر قاسملو میفرماید'' :این نسل
نە اما نسل بعدی رژیم را سرنگون خواهد کرد".
نقطە دیگر قابل توجە این است کە جاش،
مزدوران و عوامل سر سپردە رژیم ایران نقش
مهمی در سرکوب مردم دارند .خــودداری از
پخش اسامی آنان بە عنوان یک مهره کارکردی
برای رژیم تهران خود نوعی انفاق قایل شدن
برای آنان است .عدم رسواسازی مهرەهای

آشکار و پنهانی رژیم ایران خود موجب افزایش
سرکوبها میگردد .بە نمونەای آشكار بپردازیم
"بهزاد رحیمی'' بەنام نمایندە سقز و بانە ابتدا
برای فریبکاری بە مجلس ترحیم ژینا امینی
رفت بعد از اینکە از مهرەهای اطالعاتی و هیات
همراهش بە بیرون راندە شدند بعد از چند روز
در جلسە علنی مجلس رژیم ایران اعالم کرد؛
خونی کە در رگ ماست هدیە بە رهبر ماست.
مورد دیگر جالل محمودزادە بەنام نمایندە
مردم مهاباد است این مهرە رژیم در مجلس
سمت نمایندگی رژیم را دارد طی تماس تلفنی
بە عموی اسماعیل (سمکو) مولودی ،یکی از
شهیدان  ٤آبان ماە در شهر مهاباد فشار آوردە
کە علیە یکی از احزاب کورد به عنوان عامل قتل
پسرشان شکایت کنند.
این دو نمونە کاتالیزری بــرای جاشها
میباشد کە آنا بە سرکوب خود البتە کشتار
مردم ادامە دهند .اگر احزاب مخالف رژیم ایران
اسامی این جاشها را فاش کنند بدون شک
آنان از لحاظ روحی شکست خواهند خورد.
هیچ جاشی آنقدر شجاع نیست کە بتواند علیە
طعنەهای مردم ایستادگی کنند اما عدم فاش
ساختن هویت آنان این جرات را بە آنان دادە
است کە علیە ملت خود بایستند.
انقالبی کە هم اکنون در خیابانها جاریست
نیاز بە حماسە ،منطق ،آرزو ،حرف شنوی از
مردم ،راهنمایی مردم ،تحریک مردم و در یک
کالم نیاز بە تاکتیک دارد .اگر این تاکتیک
نباشد سرکوب خشنتر خواهد شد و احزاب
مخالف نیز از مردم خود دور خواهند شد.
احزاب مخالف رژیم ایران توانایی مبارزە
دارند و باید اقدام مبارزاتی داشتە باشند و
حرف مردم را با گوش شنوا بشنوند مبارزە مدنی
و مبارزە خونین هر دو بە یک راه ختم میشود:
"انقالب" پس چه بهتر تلفیقی از این دو باشد
بهتر است بگوییم شمشیر و نعل هر دو از آهن
هستند اما این کجا و آن کجا!!!
بر همە عیان است انقالب بە معنای تغییر
بنیادین است اگر خواهان چنین تغییری
هستیم باید با مردم خود باشیم و پیشرو آنان.
بر همگان روشن است کە رژیم ایران با مبارزات
مدنی سرنگون نخواهد شد و اگر اساسا این
رژیم بە مبارزە مدنی اعتقاد داشت امروز احزاب
مخالف ایران این روزی نبود .زنده یاد ،دکتر
عبدالرحمن قاسملو فرمودە است'' :اين رژیم را
از طریق انتخابات آزاد و یا نوشتن چند مقاله
در خار ج نمی شود سرنگون کرد .این رژیم را
میبایست از طریق قهرآمیز سرنگون کرد ،حاال
این طریق قهرآمیز ،قیام مسلحانه داخل شهرها
خواهد بود و یا تلفیقی از مبارزه مسلحانه
شهری با جنگ پارتیزانی''.

المانیتور :اپوزیسیون کورد ایران

خواستار توجه بایدن بە مسئلە کورداند
بە گزارش وب سایت "المانیتور"" ،خالد
عزیزی" ،سخنگوی حزب دموکرات کوردستان
ایران در سفر بە آمریکا خواستار توجە دولت
"بایدن" بە مسئلە کورد در ایران و از سرگیری
روابطشان شد.
"المانیتور" در گزارش خود آوردە کە "عزیزی"
در سفرش بە آمریکا و در دیداری کە با موسسە
کورد در واشنگتن داشتە است ،بە "المانیتور"
گفتە "متاسفانە ما هیچ ارتباطی با دولت
"بایدن" نداریم و بایستی آمریکاییها در
سطحی روابطشان را با اپوزیسیون کورد ایران
از سر بگیرند".
"عزیزی" همچنین تاکید کرد کە آمریکا باید
نوعی رابطه با مردم ایران داشته باشد و این
رابطە باید از طریق این احزاب سیاسی انجام
گیرد".
در گزارش "المانیتور" آمدە کە حزب دموکرات
کوردستان ایران یکی از احزاب کورد اپوزیسیون

رژیــم ایـــران اســت کە
اعــضــای علنی آن در
کوردستان عراق مستقراند
و برای تامین حقوق ملی
– دموکراتیک کوردهای
ایران در چهارچوب ایران
مبارزە میکند و جمهوری
اسالمی حزب دموکرات
و دیگر احـــزاب کــورد
اپوزیسیون خود را متهم
بە سازماندهی اعتراضات
ایران میکند.
"المانیتور" همچنین آوردە سپاە پاسداران در
تالفی ،مقرات و مراکز حزب دموکرات کوردستان
ایران را در اقلیم کوردستان مورد حملە موشکی
و پهپادی قرار داد و در پی این حمالت چند نفر
کشتە شدەاند کە یکی از آنان شهروند آمریکایی
و از پیشمرگان حزب دموکرات بود.

ماکسیم گورکی نویسنده انقالبی شهیر و بنیانگذار رئالیسیم

اجتماعی در ادبیات روسیه است ،او یکی از تاثیرگذارترین

نویسندگان تاریخ ادبیات نه تنها در روسیه بلکه در جهان

است .نگاه عمیق و نقادانه گورکی به الیەهای زیرین جامعه و
در واقع آنچه زیر پوست شهر اتفاق میافتد از او و کتابهایش

رضا دانشجو

تصویری کامال باورپذیر ارائه میکند .صرفنظر از مکتب فکری
او که ریشه در سوسیالیسم کارگری و مبارزات طبقه فرودست

علیه روسیه تحت حاکمیت تزارها دارد ،نوشتەهای گورکی برگردانی از واقعیاتهای

جامعه و به نوعی زندگی در خود جریان وقایع است.

" دانشکدەهای من" اثری از ماکسیم گورکی است که حاصل تجربیات سالهای

جوانی اوست  ،در این کتاب گورکی جوان که به امید تحصیل در دانشگاه راهی"

قازان" می شود  ،به خاطر شرایط اقتصادی تحصیل را نیمه کاره رها میکند و به

ناچار به کار و زندگی کارگری تن درمیدهد .آنچه گورکی در طی این سالیان در

ارتباط با آدمهای مختلف و در موقعیتهای مختلف میآموزد در نگاه گورکی جوان

بزرگترین دانشگاه است .در واقع او اینبار به دور از رویەهای مرسوم یادگیری
در دانشگاه ،بی واسطه و مستقیم در حال یادگیری از طریق تجربه انسانی است؛

اینبار ابزار یادگیری نسخه کپی شده از رویدادهای جامعه نیست ،بلکه یادگیری از
طریق لمس حقیقتهای موجود در کف خیابانها است .به عنوان نمونه در روایت

فقر و تنگدستی خانوادەای که در ابتدای ورود به قازان با آنها زندگی میکند،گورکی

مینویسد" :پیرزن مجبور بود معده فرزندان خود را که هر صبح بدون هیچ تفکری
از او نان می خواستند فریب دهد ،طبیعی است هر تکه نانی که از این خانواده

نصیب من میهشد مثل تکه سنگی در معدەام سنگینی میکرد .برای همین هر
صبح زود به بهانه یافتن کار از خانه بیرون میآمدم تا صبحانه را با آنها شریک

نشوم!!!".

آری گورکی خوب فهمیده بود گاهی حقیقت را نه در کتابها و نه در دانشگاەها،

بلکه بی واسطه میتوان کف خیابانها یافت ،بعضی وقتها مطالعات اجتماعی و
جامعه شناسی ناتوان از فهم آنچه ر خ می دهد فقط به چند عدد و رقم یا فرضیه

احتمالی ختم میشوند .گاهی سیر تحوالت آنقدر سریع پیش میرود که فرصتی
برای تحلیل و آنالیز آکادمیک نمیگذارد.گاهی خیابان خود دانشگاه است .انقالب

ژینا که با قتل حکومتی دخترکی پاک و معصوم آغاز شد اینک نه تنها جغرافیای

ایران ،بلکه جهان را درگیر کرده است.

انقالبی که صاحبانش آنقدر متنوع و گستردەاند که برای فهم آن به جز کف

خیابانها جای دیگری نمیتوان رفت .انقالب ژینا ،انقالب رنگها و تفاوتهاست.

انقالب درد و رنجهاست که سالها حکومت دیکتاتوری والیت فقیه بر مردم تحمیل
کرده است .درد و رنجهایی که آنقدر بزرگ شدەاند که از دختر پانزده شانزده ساله

منتقد سیاسی ساختەاند ،دخترکانی که حاال از حق انتخاب پوشش میگویند ،از
فساد و از تبعیض !!! برای واکاوی انقالب ژینا نه خواندن فلسفه سیاسی "هانا

آرنت" کمک میکند نه دیدگاەهای انقالبی "کارل مارکس" به درد نمیخورد .برای
فهمیدن انقالب ژینا ،باید حرفهای دانش آموزان مدرسه را شنید ،باید به بغضهای

چندین ساله کارگران" نیشکر هفت تپه" گوش فرا داد .برای تحلیل ترس نیازی به

نظریەهای روانشناسی "شوپنهاور" نیست ،باید از آنهایی که آگاهانه سمت گلوله
میروند ،معنای ترس را پرسید .درد و رنج را با تعالیم مسیح نمیتوان توجیه کرد،
باید از مادر ژینا پرسید معنای دردرنج را ،از مادر حدیث و سارینا ،از "مادران آبان"

و همه مادرانی که اللەهایشان پرپر شدند.

دیگر خواندن بیانیەای فمینیستی توسط یک جمع چندنفری در روز زن پاسخ

حقیقت این روزها نیست ،حاال دخترکان عصر ارتباطات از طریق شنیدن و دیدن،

به جای گفتن عمل میکنند آنها آگاهانه به جنگ همه هنجارهای دستوری رژیم
والیت فقیه رفته اند ،شاید حتی اسم "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" را

نشنیده باشند ،آنها تبعیض را زندگی کردەاند .نسل جسوری که یادگرفته است به
جای گفتن باید عمل کرد ،با زبان دیگر با دیکتاتور سخن باید گفت .آری انقالب

ژینا یک دانشگاه تمام عیار است .دانشگاهی که در آن آگاهی در انحصار یک

جریان خاص سیاسی یا فکری نیست بلکه به شکل گستردەای در تمامی تاروپود

جامعه تکثیر شده است .برعکس تبلیغات موسوم رژیم والیت فقیه آنچه این قشر
آگاه شده به دنبال آن است بازتعریف زن به عنوان یک اهرم تعالی جامعه صرفنظر

از نگاه جنسیتی است.

اینجا میشود هرروز منتظر یک حرکت جدید بود یک نوآوری ،آری هر روز

میتوان سالحی برای نبرد علیه دیکتاتور یافت .این مردم راه مبارزه با دیکتاتور
را به عدد درد و رنج و تبعیض سالیان یافتە اند .اینجا زن جنس مخالف نیست،

همچنین در گزارش آمدە کە حزب دموکرات و
کومەلە در آمریکا دفتر نمایندگی دارند ،اما پس
از دستور "مایک پمپئو" وزیر خارجە اسبق آمریکا
مبنی بر اجتناب وزارت خارجە و دیپلماتهای
آمریکایی با اپوزیسیون کورد ایران تاکنون این
احزاب هیچ رابطەای با دولت آمریکا ندارند.

اینجا زن سخنگوی برابری است .اینجا زندگی با همه سختی و دشوار یهایش
ادامه دارد ،آزادی یک مفهوم فلسفی یا سیاسی نیست ،آزادی امتداد زن و زندگی

است سه گانەای برای رهایی و کنار هم بودن .اینجا خیابان نیست اینجا دانشگاه
است محلی برای یادگیری و درک حقیقت ...
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آقای جاید رحمان با شناختی کە از محدویتها و مکانیسمهای فعلی هم دارد ،پیشنهاد دادە کە جامعەی بینالملل بە صورت مؤثرتری ،دست بە اقدام

زند .با راهکارهای جدیدی سعی کند بر جمهوری اسالمی فشار آورد .اینجا هدف دو تا است ،یکی اینکە یک نشست اضطراری شورای حقوقبشر برگزار
شود .بە خاطر اینکە از اکنون تا اسفندماە آیندە خیلی زمان است و حتما باید نشست شورای حقوقبشر زودتر صورت بگیرد .دیگری اینکە مخصوصا با
توجە بە اینکە چە در مورد قتل حکومتی ژینا امینی ،جمهوری اسالمی از همان ابتدا روایت غلط و نادرست خودش را بە صورت رسمی بە مردم ایران و

جهانیان ارائە داد و تحمیل کرد .بعدا همانطور کە گفتە شد ،مرتکب جنایات بسیاری بر علیە معترضین بە این قتل شد ،باید یک کمیتەی تحقیقی ایجاد

شود طبیعتا جمهوری اسالمی همکاری نخواهد کرد.
 -١دکتر اگر برای ما توضیح دهید اهمیت

ارائە داد و تحمیل کرد .بعدا همانطور کە گفتە شد،

اقداماتی کە جامعەی جهانی و یا قطبهای از

ملل در امور ایران در امروز و در شرایط فعلی

قتل شد ،باید یک کمیتەی تحقیقی ایجاد شود

توانشان هست کە برای حفاظت از معترضین

گزارش جاوید رحمان ،گزارشگر ویژە سازمان
در چی است؟

مرتکب جنایات بسیاری بر علیە معترضین بە این

طبیعتا جمهوری اسالمی همکاری نخواهد کرد.

این گزارش کە البتە گزارش شفاهی بود و

ولی این میتواند برای شورای حقوقبشر و نهادی

در ماەهای آیندە حتما تکمیل میشود و در

شورای امنیت اساسی باشد .برای دولتهای،

پیش زمینەی خالصەی گزارش کتبی است کە
نشست آیندە شورای حقوق بشر باید ارائە
شود از آن نظر حائز اهمیت است کە ،یک بە

لحاظ زمانی کە همانگونە کە میدانید ،مصادف

است با رویدادهای کە ظرف یک ماە و نیم
گذشتە در ایران روی دادە و نیروهای سرکوبگر

رژیم جمهوری اسالمی ،در حاشیە و پاسخ بە
اعتراضات مردم شورش مشروع بخشهای

مختلف ایران مرتکب جنایت جدیدی شدەاند.
انعکاس این جنایت و پیشنهاداتی کە در پاسخ

بە این جنایت سطح بینالمللی و گزارشگر
ویژەی سازمان ملل متحد ،میتواند ارائە دهد

بە عنوان بخش مهمی و حتی حساسی برای

کارزارهای فشار بینالمللی حائز اهمیت است.
از طرفی دیگر اهمیت این گزارش در لحن و

محتوایش است .با توجە با اینکە جمهوری
اسالمی همانطور کە آقای جاوید رحمان گفتند،

خودش مرتکب این جنایات شدە و با کارزارهای

بینالمللی هم در این زمینە همکاری نمیکند.

سیاسی سازمان ملل من جملە مجمع عمومی،
میتواند یک اساس مشروع و توجیە کنندە باشد
برای اعمال فشارهای بیشتر بر جمهوری اسالمی.

صرف نظر از محکومیتهای کە از طرف سازمان
ملل و دیگر سازمانها بینالمللی و دولتهای
غربی در قبال ایران دیدە شدە است .فشارهای و

اقدامات عملی کە اتخاذ کردەاند ،با توجە با اینکە
مجمع عمومی نە فقط شورای حقوقبشر الزم

اجراء برای دولتهای را ندارد ،همەی چیز باید
در شورای امنیت صورت بگیرد بە نظر من همەی
این کارزارها میتوانند خیلی تأثیرگذار باشند برای

فشارهای بینالمللی .حتی در سطح شورای امنیت
هم با همەی موانعی کە هست شورای امنیت

براساس فصل  ٧در شرایط معمولی کە فلج نباشد،
بە دلیل اختالفات سیاسی میان دولتهای دائمی

عضو

این شورا ،بر دو اساس میتواند تصمیم

بگیرد .یکی اینکە وضعیتی پیش آید بە دلیل
تجاوز ،دولتی بە دولت دیگری بە لحاظ نظامی،

صلح جهانی تهدید شود .دیگری اینکە در خار ج از

آقای جاید رحمان با شناختی کە از محدویتها

چهارچوب متن منشور سازمان ملل متحد ،شورای

جامعەی بینالملل بە صورت مؤثرتری ،دست

را نظر گرفتە است .اینکە نقض حقوقبشر و عواقب

و مکانیسمهای فعلی هم دارد ،پیشنهاد دادە کە

بە اقدام زند .با راهکارهای جدیدی سعی کند بر
جمهوری اسالمی فشار آورد .اینجا هدف دو تا
است ،یکی اینکە یک نشست اضطراری شورای
حقوقبشر برگزار شود .بە خاطر اینکە از اکنون

تا اسفندماە آیندە خیلی زمان است و حتما باید
نشست شورای حقوقبشر زودتر صورت بگیرد.
دیگری اینکە مخصوصا با توجە بە اینکە چە در

مورد قتل حکومتی ژینا امینی ،جمهوری اسالمی

از همان ابتدا روایت غلط و نادرست خودش
را بە صورت رسمی بە مردم ایران و جهانیان

امنیت در عملکرد خودش اساس دیگری برای اقدام

انسانی سرکوب از طرفی دولتی بە مردمان خودش
باعث تهدید شدن صلح و ثبات منطقەای شود در

مورد ایران این حتما صدق میکند .حتی اگر بە
دلیل سیاسی هم

همانطور کە ذکر شد ،شورای

امنیت نتواند اقدام کند کلیەی این کارزارها میتواند
مفید باشد .برای اینکە جامعەی جهانی و افکار
عمومی بینالمللی ،بە فاز دیگری برای اعمال فشار

بر جمهوری اسالمی و اتخاذ اقداماتی کە همەی ما

پیشنهاد میکنیم در زمینەی قطع روابط و اعمال
فشار بیشتر بر جمهوری اسالمی و حتی چرا نە.

روابط بینالملل و سازمانهای بینالملل کە در
اقدام کنند .در واقع براساس مسئولیت حفاظت
هم کە خیلی سال است ،تصویب شدە اقدامات

عملی صورت بگیرد.

 -٢این گزارش میتواندچە پیامی را داشتە

باشد ،برای معترضان کورد و سراسر ایران؟

پیام این گزارش شفاهی ،آقای جاوید رحمان

برای مردم ما در کوردستان ،دیگر مناطق و

سرزمین تحت ستم در ایران مخصوصا بلوچستان
خیلی واضح است .اگر  ١٠سال یا حتی  ٥سال

پیش هم وقتی گزارشگر ویژە سازمان ملل در

 -٣مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ،چطور میتواند از این گزارش برای رساندن

پیام ،خواست و حقوق ملت کورد و همە ایران بە جامعەی بینالملل و ایجاد یک البی

استفادە کند؟

حوزەی حقوقبشر برای ایران گزارش خود را ارائە

متأسفانە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ،با اینکە هنوز بهترین و مشتروعترین

دنبال یک سطر دو سطر باشیم کە در آن حقوق

مختلف مبارزە دارد ولی از کارزاری و یا راهکاری برخوردار نیست .هنوز بتواند در این

میداد ،ما میبایستی در محتوای این گزارش بە
کوردها و شرایطی کە کوردها در ایران از آن رنج
میبرند ،در سایەی حاکمیت جمهوری اسالمی در
این گزارشها پیدا کنیم .اکنون دیگر این زمان بە

سر آمدە بە خاطر اینکە همانطور کە در گزارش
شفاهی گزارشگر ویژەی سازمان ملل برای ایران
هم متوجە شدیم ،مسئلە کوردستان و بلوچستان

بە درجەی دوم نە فقط ذکر میشود بلکە یکی از
محورهای اصلی گزارش است .شاید بتوانم بگویم

کە این گزارش شفاهی گزارشگر ویژە ،درخصوص

کوردها بهترین و قویترین موردی بود کە یک
گزارشگر و کارشناس مستقل و معتبر سازمان

ملل ،در مورد کوردها ارائە دادە این نتیجەی کار
مدام و پشتکار سازمانهای حقوقبشری ،چە در
داخل کوردستان چە در داخل ایران هست کە

از آنها قدردانی میکنم .در یک کالم میتوان
بگویم کە معنی این گزارش و پیامش برای

مردم کورد مخصوصا جوانانی کە هم اکنون در

خیابانهای کوردستان ایران در مقابل نیروی
سرکوب جمهوری اسالمی ایستادگی میکنند این

است کە بدانند ،صدایشان شنیدە میشود و تنها
نیستند.

چهارچوب همکاری احزاب کوردستان ایران است .ظرفیتهای بسیاری را در حوزەهای
حوزە عمل کند .همیشە گفتەام و امیدوارم سازوکارهای این مرکز ،بیشتر گسترش پیدا
کند و در حوزەهای مختلف مخصوص در حوزەی دیپلماسی و رسانەای در سطح

بینالملل و در این چهارچوب هم در زمینەی پیگری نقض حقوقبشر در کوردستان ایران
فعالتر و مؤثرتر عمل کنیم .در هر صورت برای همگی ما چە در چهارچوب احزاب و چە
در چهارچوب کلیەیەی جامعەی مدنی و سیاسی کوردستان ایران ،در ارتباط با کارزارهای

کە در سطح ایرانی هم روبە جامعەی بینالمللی ،در حال گسترش و شکلگیری میباشد،
این یک فرصت است ،میدانید اکنون نە فقط کلیەی مسئلەی مردم ایران ،در وضعیتی

کە قرار گرفتەاند و در این ظرف این یک ماە و نیم بە شدت دارند سرکوب میشوند

بە خاطر خواستەهای بسیار ابتدادی و مشروعشان مورد توجە جهانیان قرار گرفتەاند.

در این مسئلە ملیتهای تحت ستم در ایران مخصوصا ،کوردستان اکنون بسیار دارد

برجستە میشود .ما میتوانیم و حتما باید این کار را انجام دهیم ،از راهکارهای حقوقی
معمولی سازمانهای بینالمللی مخصوصا سازمان ملل متحد استفادە کنیم ،برای پیگری

نقض مسئلەی حقوقبشر و حتی جنایاتی کە ظرف این چهار دهە و نیم جمهوری
اسالمی در قبال مردم کوردستان مرتکب شدە ،جنایات جنگی ،جنایات علیە بشریت و

نسلکشی .این خیلی مهم است و بە لحاظ سیاسی هم میتواند توجە جهانیان را جلب
کند برای خواستەهای سیاسی مردم کوردستان و بە افکار عمومی جهانیان برساند کە

ملت تحت ستمی در ایران است کە با اینکە همیشە رویکردهای سازندە را در پیش

گرفتە در حوزەی رفتار سیاسی چە احزاب و چە فعالین مدنی داخل کشور .ولی همیشە

مورد سرکوب و تهاجم حاکمیت جمهوری اسالمی قرار گرفتە و این میتواند مشروعیت
ببخشد بە پیشنهاداتی کە در حوزەی حفاظت برای موجودیت سیاسی یک ملت همەی
ما باید برای آن کوشش کنیم.

فرسایش ماشین جنگافروزی تهران
طبق اعالم خبرگزار 
ی
بانکهای
"الحدث"،
لبنان از پــرداخــت
وجوه حساب سپرده
کیوان درودی
شهروندان خودداری
میکنند .این وضعیت
چنان که گزارش شده شامل تمامی بانکهای
لبنان است و بسیاری از شهروندان برای مخار ج

و هزینههای بیمارستان نیز ،با مشکل برداشت
نقدی روبهرو هستند؛ به طوری که در یک ماە
گذشته دهها مورد نزاع میان کارمندان بانکها
و سپردهگذاران روی داده و این معضل امکان
یورش عمومی به بانکها را تقویت میکند .تنها
کشوری که وضعیت مشابه را تجربه میکند،
ایران تحت تسلط جمهوری اسالمی است.
سقف برداشت نقدی روزانه از بانکهای ایران
به  ٢٠٠هزار ناموت در  ٢٤ساعت کاهش یافته و
تنها امکان استفاده از کارت هوشمند برای نقل
وانتقاالت پولی وجود دارد ،حربەای کە گردش
پولی را در درون نظام بانکی حفظ کرده است.
چنان که به نظر میرسد ،دو کشور در سراشیبی
یک ورشکستگی قرار دارند و منشا این بحران
نهایتا به دو سازمان تروریستی ختم میشود،
سازمان سپاه پاسداران و سازمان حزبالـله!
گروههایی که خار ج از مجموعه موسسات
ساختار رسمی و "قانونی" عمل میکنند و منابع
مالی آنها عمدتا با برداشت پنهان از بودجه
عمومی و تجارت غیرقانونی روانگردانها و
اسلحه تامین میشود.
اما شنیدهها حاکی از گسست و فاصلهگیری
این دو سازمان است و اخیرا ،همزمان با قیام
سراسری در ایران ،گزارشاتی از نشست لبنان
و اسرائیل برای حل مناقشات حوزه انرژی و
سرزمینی انتشار یافته ،این موضوع در هفته
گذشته به یک توافق انجامید و حزباللـه نیز
به عنوان بخشی از این توافق مقید به اجرای
مفاد آن  -ازجمله عدم ایجاد تنش و نزاع در
میادین گازی و نفتی شد.
از آنجایی که وضعیت پولی و بانکی لبنان،
ناشی عدم ثبات سیاسی و شفافیت مالی

بوده و نقش حزباللـه در این میان ،قابل انکار
نیست ،گمان میرود این سازمان تصمیم به یک
شیفت سیاسی گرفته باشد .جهشی که حتی اگر
بنابه ادعای حسن نصراللـه به مثابه تعهد نباشد،
در سطح یک مفاهمه نیز ،جای بحث دارد و
الزاماتی عملی در پی خواهد داشت.
وضعیت حزباللـه پس از انفجار ذخایر
آمونیاک متعلق به این سازمان و فاجعه انسانی
و زیستمحیطی وسیعی که آفرید ،به شدت
متزلزل شده و این گروه حتی با تهدید قضات
موفق به تبرئه عوامل خود از این پرونده نشد.
از آن زمان افکار عمومی لبنان حساسیت ویژهای
روی عملکرد و مشی سیاسی این گروه نیابتی
جمهوری اسالمی دارد.
طبق برآورد وزارت خزانهداری ایاالت متحده،
حدود  ٧٠٠میلیون دالر از هزینه ساالنه حزباللـه
لبنان را جمهوری اسالمی تامین میکند که
نزدیک به  ٧٠درصد کل درآمــد آن ارزیابی
میشود .اما این روند در صورت دستیابی لبنان
به ذخایر گازی و نفتی در نزدیکی مرز آبی با
اسرائیل دستخوش تحول خواهد شد.
بدون شک در صورت عدم پایبندی این سازمان
به توافق دولت لبنان و اسرائیل ،بیش از پیش
پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و
حتی در دورنمایی ،با خطر جنگ داخلی مواجه
میشود و هماکنون یک اشتباه محاسباتی برای
ورود به این قهقرا کافی به نظر میرسد.
چنان که پیداست ،ارزیابی واقعگرایانه
حزباللـه در این مقطع بر بعد رویکرد ایدئولوژیک
آن غلبه کرده ،همان رویهای که سپاه و جمهوری
اسالمی نیز ،بارها برای از سر گذراندن بحرانهای
پیاپی پیش رو گرفتهاند .پذیرش قطعنامه ۵٩٨
شورای امنیت که در  ۲۹تیر  ،۱۳۶۶برای پایان
دادن به جنگافروزی جمهوری اسالمی صادر
شد ،یکی از مواردیست که با وجود تضاد و
تعارض با مشی ایدئولوژیک ،از سوی خمینی
پذیرفته شد .بنابراین ظرفیت افراطیگری و
اشاعه تروریسم این سازمانها ،در حالتی که
موجودیتشان تهدید شود ،بالاستفاده میشود
و وضعیت معادالت منطقه نشان میدهد که
حزباللـه در لبه یک پرتگاه ایدئولوژیک قرار دارد
و در صورت پافشاری بر رویه "اعتقادی" قطعا به

سراشیبی بیبازگشتی وارد خواهد شد.
از سویی دیــگــر ،عقبنشینی لفظی
امیرعبدالهیان ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی در
مقابل جمهوری آذربایجان حاکی از آن است
که آنچه "خط قرمز تغییر مرزها" عنوان کرده
بودند ،چندان که وانمود کردهاند ،سازشناپذیر
نیست .نشانه این عقبنشینی را میتوان در
لفاظی حسین سالمی ،فرمانده سپاه پاسداران
همزمان با برگزاری یک مانور در مرزهای
آذربایجان و متعاقب آن ،نام بردن از این مانور
به عنوان یک رویه معمولی از طرف سعید
خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه رژیم،
ُجست .این مقام رسمی پس از انتقاد مقامات

آذربایجانی در رابطه با تنشآفرینی مرزی،
گفت" :مانور انجامشده از سوی کشورمان در
مناطق مرزی شمالغرب یک موضوع حاکمیتی
است و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام
میشود".
جمهوری اسالمی در ابتدای جنگ قره باغ
با صراحت از طرف آذربایجانی حمایت و
مناطق مورد مناقشه این کشور با ارمنستان را
"اراضی اسالمی" توصیف کرد .پرواضح است
که جانبداری در قرهباغ ،از نظر سیاست خارجی
توجیهپذیر نبود و جمهوری اسالمی از موضع
ضعف ،اصل بیطرفی در جنگ میان دو کشور
مستقل را نقض کرده است .این ضعف اما ،با
قوت گرفتن انسداد کامل کریدور مرزی "زنگه
زور" تبدیل به یک ابربحران برای رژیم شد و
هماکنون ،ایران را در یک موقعیت انفعالی
ژئوپولتیک قرار داده است.
چنان که به نظر میرسد ،رژیم در پاسخگویی
به توقعات توسعه ارضی افراطیون داخلی و
خارجی سمپاط خود نیز ،با شکست مواجه
شده و بسیاری از آنان نسبت به برآوردهای
ایدئولوژیکی قبلی خود از توان سپاه پاسداران،
با دیده اکراه مینگرند.
با این حساب ،آنچه بازوی سرکوب داخلی
و جنگافروزی منطقهای رژیــم به عنوان
"اقتدار" یاد میکرد ،با یک سد محکم روبهرو
شده و برونرفت از آن با توجه به وضعیت
متزلزل داخلی در یکماهه گذشته ،بعید به
نظر میرسد .همچنین ،گزینه فرار به جلو و
برافروختن جنگ نیز ،همچون گذشته نتایج

قابل پیشبینی نخواهد داشت و ممکن است
برخالف هدفگذاری مطلوب که همانا بروز
احساسات ملیگرایانه است ،ورق را بازگرداند
و فشار داخلی را علیه دستگاه سرکوب مضاعف
کند .از دیگر سو ،واکنشها به حمالت هوایی
علیه کوردستان عراق نیز ،نشان داد که این
اقلیم با آنچه جمهوری اسالمی "منشا تهدید
امنیت" میخواند ،فرسنگها فاصله دارد و این
ادعا نظر افکار عمومی داخلی ،یک پروپاگاندا
برای الپوشانی بحران مشروعیت بیش نیست.
چنانچه حمالت مستقیم حوثیها علیه
تاسیسات نفتی عربستان را به عنوان گزینه آتی
نظام برای فرار از بحران مفروض بداریم ،دالیل
کافی برای امکان کسب نتیجه از این اقدام هم
وجود ندارد ،خالصه اینکه سعودیه و کشورهای
عربی با جدیت در حال عملیاتی کردن سامانه
پدافند یکپارچه هستند و آسمان خود را به
روی اسرائیل یکی پس از دیگری میگشایند.
چنانچه این برآورد را با نیاز شدید حوثیها
به برونرفت از بحران در نظر بگیریم که رو به

ضعف نهادن جمهوری اسالمی آن را تشدید
کرده ،متوجه خواهیم شد که مناسبات رژیم با
گروههای نیابتی خود ،دچار چندپارهگی منافع
شده و احتماال این امر به واگرایی جریانی آنچه
"جبهه مقاومت" نامیدهاند ،منتهی میشود.
ورای این معادالت ،دخالت سپاه پاسداران
در اوکراین که در مقام یک متحد راهبردی غرب
نقشآفرینی میکند ،فشارها علیه جمهوری
اسالمی را افزایش داده و یک پانورامای
تاریک با عواقب ناپیدا را پیشروی ترسیم
میکند .تمامی این مــوارد نشان میدهد
که ماشین جنگافروزی خارجی ،همانقدر
دچار اصطکاک و استهالک گشته که دستگاه
سرکوب داخلی فرسوده شده است و تنها امید
جمهوری اسالمی یک سازش پنهانی ،مشابه
نشستهای پیشابرجامی عمان است .گزینهای
که غرب  -حداقل در صورت تداوم روند کنونی
در خیابانهای داخل  -اشتیاقی به استقبال از
آن ندارد ،اگرچه در کلیت خود منتفی به نظر
نمیرسد.
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و سیاسی جامعه .اما امروز موج و گسلهای اجتماعی به شکل

گسلهای دیگری بر طول و عرض اجتماعی تاثیر گذاشته و باعث
حرکت و تکانهای آنان برای شناور شدن در بستر اجتماع شدە اند.

هر کدام از این گسلها گروهی از نیروهای اجتماعی ،هویتی ،جنسی،

سنی ،مذهبی ،طبقاتی و غیره را نمایندگی می کنند .از آنجا که
این جنبش انقالبی با هویت و گفتمان اجتماعی ریشه در زندگی
و کرامت انسانی به تاراج رفته توسط

الگوی نظام دینی

دارد

میل به بنا کردن یک جامعه دموکراتیک و نوگرا دارد .جامعەای

با تاکید بر ارزشهای انسانی ،اخالقی و حقوق بشری متناسب با

اطالعیەی مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران
در محکومیت کشتار معترضان بلوچ
در شهر خاش

روح و روان یک انسان مدرن و دموکرات .تحقق این امر در مراحل

مختلف بر محور نیروی انقالبی است که فضای ذهنی و میدان
این نیروی انقالبی با ترکیب مختلف خالق و راوی انرژی انقالبی،

بنا کننده ذهنهای نو برای زندگی است .در این مرز و بسیاری از
مرزهای دیگر است که قرائت حکومتی جمهوری اسالمی از دین در

تقابل با فهم و درک مردم از دین و زندگی قرار میگیرد .این تقابل
در هیچ جبهه ای در اختیار رژیم نیست .فضا و افکار عمومی در

اختیار نیروی معترض ،شورشی و مخالف است .تسلط بر این فضا
از لحاظ ذهنی و عینی پتانسیل را برای مانور انرژی انقالبی مهیا

کرده است .ریشه اعتراض وتداوم آن در حرکت انقالبی مستمر با

بهره گرفتن از تنوع فرهنگی و هویتی ،انرژی انقالبی را به مرحله
باز تولید میرساند ،که خود از منابع مختلف درونی دوباره تجدید
می شود .این نیرو در مسیر و برای تغییر و نیز دفاع از ارزشها و

خواستهای انقالبیون باید وارد فاز سرنگونی گردد .اساسا در مطالعه
رفتار شناسی واجتماعی بر روی رفتارهای انقالبی به این مورد

اشاره می کنند که نیروی انقالبی

با توان و انرژی ویژه به فاز

سرنگونی رژیم حاکم منتهی می شود و در مراحل بعدی این انرژی

به پروسەهای دفاع و ساختن از نظام ارزشی خود وارد می شود.

اگر به صورت مشخص در رفتارهای اعتراض در مناطق مختلف
توجه شود به روشنی مشخص است این رفتارها نمودهای همان
جهش انرژی انقالبی است که در صدد تغییر بنیادی است .در این

مسیر هماهنگیهای ذهنی و گستردگی مطالبات و تفاوت جنسی و
هویتی این مطالبات با ارزشهای نظم حاکم به نوعی است که تمام

راههای گفتوگو و تفاهم را بسته است .تفاوتها در جامعه بینیها
و ارزشهای اخالقی و انسانی دو دیدگاه میباشد .این شکاف نگاەها
و عمق برداشت از مفاهیم در میان نظم متزلزل حاکم و نیروی

اجتماعی خواهان تغییر و دگرگونی ،خود به تشدید انرژی انقالبی

کمک میکند .این تشدید انرژی در نمادها و نمودهای گوناگون با

مبارزه برای زندگی

بهره گرفتن از فضاهای سیاسی و اجتماعی ،رژیم جمهوری اسالمی

را دچار سردرگمی و پریشانی رفتاری در تقابل با انقالبیون کرده

است .رژیم در وضعیتی قرار گرفته است کە نمی تواند هیچ گونه
دفاعی از گفتمان ایدئولوژیک و فقهی خود داشته باشد .اعتماد

مابین قدرت و مردم بنا به دالیل بسیار زیاد در طی چند دهه از
حاکمیت دینی از بین رفته است .در دوران جنبش انقالبی ژینا
این موضوع اعتماد بین حاکمیت و قدرت به صورت بسیار شدید

جنبشی در ایران در جریان است که ریشه در هویت ،تاریخ و

تالشهای مبارزاتی مردمان جغرافیای ایران برای آزادی،عدالت

پرویز جباری
میراثدار و نماینده

و پیشرفت دارد .این هویتها در میان مردم ،نیروهای

سیاسی،

ملیتها و گروههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره را در بر می

گیرد .نیروها در بیرون از ایران و پیشاهنگی زنان و جوانان در داخل،
تجربەها ،سوابق و مسیر های طی شده را دارند که امروز در برابر

تمام تهدیدها ،فتنەها ،فشارها ،بازیهای کثیف و نقشەهای جمهوری اسالمی برای ایجاد
اختالف و به انحراف بردن جنبش انقالبی مردم ،کماکان موفق بوده و حاکمیت در بیشتر

زمینەها ناکام و ناموفق بوده است .ما با جامعەای سرکوب شده روبرو هستیم که خفقان
و استبداد دینی با چهره خشن و بد طینت خود ،تمام الیەهای آن را دربر گرفته است.

جمهوری اسالمی در پی سالها حاکمیت ایدئولوژیک براین مردم و این خاک توانست با بهره
گرفتن از آموزەهای ایدئولوژیک خود از اسالم و یک قرائت فاشیستی از مذهب ،سیاست و

قدرت ،تباهی و سیاهی را به الیەهای حیات اجتماعی و زیستی جامعه تسری دهد .خشم،

نفرت ،کینه ،تحقیر و تبعیض را در جامعه برای اهداف خود و در راستای تداوم حاکمیت و
قدرت مذهبی به کار بگیرد .نتایج و خروجی این شیوه از حاکمیت دینی که با روح و فلسفه

ضربه دیده است .ما به مرحلەای رسیدەایم که گفتار و رفتار نظم

حاکم برای ایجاد مجدد اعتماد و نظم عمومی

دوباره به ضرر

خود عمل می کند .در این مسیر به یک سیکل ضرر دهنده برای

حاکمیت تبدیل شده است .این مرحلەای است که در آن برای
نیروهای درگیر در سیاست هیچ راه برگشتی برای هیچ کدام از
آنها در عرصه سیاست موجود متصور نیست .چرا که انرژی و روح

انقالبی که وارد فاز فعال و بیداری شده است به نوعی عمل میکند
که یادآور عبور از ارزشها و مفاهیم رژیم موجود می باشد .وقتی
مطالبات بعد از این همه سال انباشته شده باشند و به آنها پاسخ
منطقی و مستدل داده نشده باشد .در پروسه سرکوب و تحقیر

صنفی ،فرهنگی ،حقوقی ،اداری ،مالی ،اقتصادی ،زیست محیطی،
فساد و غیره بوده است در چنین فضاهایی از روح انقالبی تاثیر

میگیرند و در یک پروسه خشم و عصیان ،کلیت نظام حاکم را به
چالش میکشند .هر کدام از این خواستهای اجتماعی ـ سیاسی

با متعلقات خود به موتور در حال حرکت جنبش انقالبی انرژی

آموزشی ،اخالقی و اجتماعی دین در تعارض میباشد .گرفتن زندگی و کرامت از مردم و

امروز و فردا در ایران بوده است .این جنبش که با موتورهای قوی و پر توانی چون زنان،

آزادی " به صورت مشخص شاکله نظام فقهی ،قضایی ،گفتمانی

جوانان  ،دانشجویان و هویتهای ملی و اجتماعی آغاز شده و در حرکت است ،آمده است

تا زندگی به تاراج رفته مردم را دوباره پس بگیرد .این همان جدال و مبارزه انسان است در
ایران برای زندگی ،زندگی به گروگان گرفتە شده از سوی فقیهان سیاسی .مردم آمدەاند تا با
فریادی نو ،گفتار و کالمی تاثیر گذار و ماندگار که میتواند خود تعریف جدیدی از مناسبات

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را در جامعه بنا کند ،زندگی به تاراج رفته و هویتهای به گروگان
گرفته شده توسط دستگاه مذهبی را بازپس بگیرند.

عمل و ابتکاری هستیم که با بهره گرفتن از شعار " زن ،زندگی،
و هویتی مذهبی را نشانه گرفته است .این گفتمان برای بقا و بنا

کردن نظم خود و ارزشهای انسانی نهفته در آن نیاز به عبور کردن
از جمهوری اسالمی ایران می باشد .اگر جمهوری اسالمی سقوط

کند ،که بی شک سقوط خواهد کرد .ولی روش و شیوه سقوط
تا اندازەای نامعلوم و قابل پیش بینی نیست .اما در هر صورت
این گفتمان امروز ،ایران جدیدی را بنا خواهد کرد که از ماهیت و

ویژگی ،نشانەها ،رفتارهای معترضین را وقتی رصد می کنیم با هویت و عنصرانرژی

هویت سنتی و تاریخی که ما از ایران داریم تفاوت خواهد داشت.

فلسفه اجتماعی و سیاسی برای حرکت جامعه می باشد .جنبشهای انقالبی دارای خروجی

جغرافیای سیاسی سابقه نداشته است .سکوالریسم در سیاست و

انقالبی روبرو می شویم .اساسا انقالب در سنت تاریخی خود حامل اندیشه ،گفتمان نوین،
آتشفشانی از انرژی و توانی هستند که مراحل مختلف انقالب را به پیش میبرند .ما امروز

با این ویژگی از جنبش انقالبی در ایران روبرو هستیم .نیروهای اجتماعی با تاکید بر تجربه

مفاهیم و ارزشهایی بنا خواهند شد که در گفتمانهای حاکم بر این
دولت و دیگر نهادهای اجتماعی به صورت پر رنگ بازتاب خواهد

داشت .اقتدارگرایی در مفاهیم و ارزشهای ایدئولوژیک و کالن

مبارزاتی به روشنی و با تدبیر ،شاهد بهره گرفتن از این انرژی و توان انقالبی هستند .نیروی

گفتمانها در عرصه مذهب و ایران گرایی از بین خواهد رفت.

جامعه دارد در ابعاد و جبهەهای مختلف شاهد بهره گرفتن از نیروی تحول خواه برای تغییر،

دوران قبل از جنبش ژینای کوردی بر نخواهد گشت .ارزشها ،مبانی

انقالبی با تاثیر از گفتمان دموکراتیک که ریشه در شعارها و گفتار سیاسی ـ اجتماعی امروز
دگرگونی ،آفرینش ،ساختن و بنا کردن نظم نوین است .دقیقا وقتی این انرژی نیروی انقالبی

را در بر می گیرد و یا نیروی انقالبی در خود این انرژی را احساس می کند ،جامعه گام به

اگر چنانچه این رژیم دچار سقوط هم نشود بنا به هر دلیل ،به
حکومتی ،مشروعیت فقهی و بنیادهای اقناع و پذیرش اجتماعی،

سیاسی و هویتی آن از بین رفته و یا هر روز دچار ریزش تزلزل

سوی تغییر بنیادی و زیرورو کردن نهادها ،تشکیالت ،ارزشها ،بنیادها و نظم حاکم برمی دارد.

درونی خواهد شد .بازسازی وجه درونی و بیرونی برای آن ممکن

برای تداوم اتحاد و همگرایی ،نشانەها و نمودهای انرژی انقالبی را شاهد هستیم .در این

و ضرورتا به تغییر هویت و گفتمانی خود دست خواهد زد .در

امروز در رفتارها ،ابتکارات ،نوآوریها ،همبستگیها ،توافقهای نانوشته میان نیروها و نگرانیها
مرحله از جنبش یک نوع خشم انقالبی دیده می شود که در صدد پاسخ دادن به تمام

سالهای سرکوب و تحقیر از سوی حاکمیت دینی است .این خشم و اعتراض نهفته در ضمیر
خفته جامعه بیدار شده است .بیداری با صدای رسا در میان گروەهای اجتماعی حاضر در

جامعه برای آوار نظم ارتجاعی و فاسد در تمام زمینەها  .بیداری بعد سالها سرکوب و نقشه از
سوی نهادهای قدرت برای خنثی کردن و به حاشیه کشیدن مردم از روند مناسبات اجتماعی

سرنگون باد جمهوری اسالمی ایران!
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
 ١٤آبانماه ١٤٠١

توسط نظم و گفتمان حاکم ،همین مطالبات که از جنس معیشتی،

میرسانند .در بستر عمل ما شاهد گستردگی ،هماهنگی ،همخوانی،

از بین بردن پایەهای احساس اجتماعی از انسان برای زندگی ،امنیت ،آرامش و امید برای

مردم مبارز و نستوه سیستان و بلوچستان!
هممیهنان مبارز!
در حالی که جنبش نوین و اعتراضات خیابانی در سراسر
ایران هشتمین هفته خود را سپری میکند و هر روز شماری
بیشتر از همه اقشار مردم به این تظاهرات و اعتراضات
میپیوندند ،سرکوبگران رژیم بیش از پیش و وحشیانەتر
اقدام به سرکوب مردم معترضی میکنند که با دست خالی
و با شعار سرنگونی رژیم به خیابانها آمدەاند.
دیروز در اعتراضات شهر خاش در سیستان و بلوچستان بر
اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر به تظاهرکنندگان
متاسفانه شماری از مردم بیدفاع شهید و تعدادی نیز
زخمی شدند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران این جنایت جدید
جمهوری اسالمی را به شدت محکوم کردە و مراتب تسلیت
خود را به خانواده جانباختگان و مردم بلوچ ابراز داشته
و امید بهبودی عاجل را برای افراد زخمی خواستار است.
ما مردم کوردستان پشتیبانی مجدد خود را از اعتراضات
مردمی در بلوچستان و سایر نواحی ایران اعالم داشتە و بر
این باوریم کە جمهوری اسالمی ایران در واپسین روزهای
عمر خود می باشد ،به همین دلیل خواستار وسیعتر
شدن اعتراضات مردمی در سراسر ایران تا سرنگونی رژیم
میباشیم.
زنده باد همبستگی و اتحاد همه ملیتهای ایران!

نخواهد بود .اگر تصمیم به بقای خود هم داشته باشد ناچارا

تداوم این بقای اجباری ،ناخواسته و تحمیلی دیگه نمیتوان آن را
جمهوری اسالمی ایران تعریف کرد .دچار بی هویتی و عبور از خود

خواهد شد .این وضعیت جمهوری اسالمی و پیروان اعتقادی آن
را به تنش درونی،هویتی ،گفتمانی و جنگ بقا و قدرت در درون
خود خواهد کشاند.

اطالعیە مرکز ھمکاری در رد برخی
شایعە سازیھای نامسئوالنە
مردم مبارز ،کنشگران سیاسی و دوستان!
در یک ھفتە اخیر شاھد بودیم کە در فضای مجازی و
شبکەھای اجتماعی ،بطور نامسئوالنە و بە عمد شایعاتی
دایر بر نشستھای رھبران مرکز ھمکاری احزاب کوردستان
ایران با جریانات خاص اپوزیسیون دامن زدە میشود.
ما ضمن رد ھمە این شایعات و محکوم نمودن این
روشھای غیر سیاسی و غیر اخالقی در فضای سیاسی
کوردستان ،اعالم میداریم :مرکز ھمکاری احزاب کوردستان
ایران از ھیچ ارتباط و دیالوگی با اپوزیسیون برانداز
جمھوری اسالمی ابایی ندارد .برعکس ما روشن میگوئیم
کە خواھان دیالوگ و ھمگرایی با همە اپوزیسیون ایرانی
در راستای ایجاد آلترناتیوی دمکراتیک ،سکوالر ،خواهان
عدم تمرکز و پلورالیست در ایران آتی ،هستیم.
در همانحال بر حقوق مردم کوردستان پای میفشاریم
و بر همبستگی و اتحاد کردستان با دیگر مردمان ایران،
صراحتا تاکید میورزیم .همچنین همگان میدانند و در
این مدت نیز بیشتر نمایان شد کە مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران مورد اعتماد عموم مردم کوردستان ایران
می باشد و دارای اعتبار جدی در ایران نیز هست .طبیعی
است کە عناصر و جریاناتی تالش نمایند از دامنە اعتبار
و وسعت اعتماد بە ما در میان مردم بکاهند ،اما دیگر
حنایشان رنگی نداشته و کردارشان جز زیان رساندن بە
خود و جنبش آزادیخواهانە مردم کوردستان بهرەای ندارد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
 ٧آبان ماە  ١٤٠١برابر با  ٢٩اکتبر ٢٠٢٢

ارگان و وبسایت رسمی حزب دمکرات کوردستان ایران
ایمیل و تلفن روزنامه کوردستان:
info@kurdistanmedia.com
ایمیل و تلفن تشکیالت مخفی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12594
polarization: Vertical -27500 FEc : 2/3
Radiodk59@gmail.com
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مالله یوسفزی خطاب به زنان ایران:
شما با نشان دادن شجاعتتان
دنیا را تغییر دادهاید

در ادامه حمایتهای
معترضان
از
جهانی
ایرانی ،مالله یوسفزی،
فــعــال حــقــوق بشر و
برنده جایزه صلح نوبل،
خواستار حمایت جهانی
از «مبارزه زنان ایرانی
برای آزادی» شد.
«مالله یــوس ـفزی»،
فــعــال حــقــوق بشر و
برنده صلح نوبل با نشر
یک ویدیو در صفحه
توییترش حمایتش را از
زنان و معترضان ایرانی
اعالم کرده است.
خانم «یوسفزی» در این ویدیو خطاب به زنان ایرانی می گوید:
«شما با فریاد و نشان دادن شجاعتتان دنیا را تغییر دادهاید .ما با
شما هستیم».
وی همچنین گفت :هر زنی حق انتخاب دارد .نه هیچ دولتی ،نهادی
یا شخصی حق تصمیمگیری درباره بدن زنان و اینکه زنان چه باید
بپوشند و چگونه بپوشند را ندارد.
خانم «یوسفزی» از جامعه جهانی خواست تا از مبارزات زنان ایرانی
برای رسیدن به آزادی حمایت کند.

یک راە وجود دارد آن نیز،
حمایت از نیروهای دموکرات و آزادیخواە است
پس از اعتراف سران رژیم ایران مبنی ارسال پهپاد انتحاری بە روسیە ،چهرە واقعی
جمهوری اسالمی ایران برای جامعە جهانی بیش از پیش نمایان شد.
جامعە جهانی بە خوبی درک کردە کە ارسال پهپاد ایران بە روسیە و در نتیجە آن
هدف قرار دادن مردم مدنی اوکراین ،خالف قوانین بینالملل است و بایستی جامعە
جهانی رژیم ایران را بیشتر تحت فشار بگذارد و مقامات و سازمانهای سازندە سالح
و پهپاد را تحریم کند.
طی دو ماە گذشتە قیامی سراسری علیە رژیم ایران در جریان است و برای همە
کامال روشن شدە کە تنها راە موجود گذار از این رژیم و تحقق آزادی است تا در سایە
آن ملل تحت ستم ایران و دیگر تنوعات بتوانند آزادانە زندگی کنند و کرامت و حقوق
از دست رفتەاشان را پس بگیرند.
تنها راە تحقق این مهم نیز ،حمایت از نیروهای دموکرات و آزادیخواە ایران است،
تا همە در کنار هم بتوانند ایرانی نوین بنیان بگذارند..

