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  یارانھ ھا،
   شورش

  !؟سکوت یا
  

  رھا کیا
ھمترین موضوع محافل ھاست کھ بحث یارانھ ھا م مدت

میان مردم ھم  این سیاست در. مختلف خبری و سیاسی است
چون وابستھ . تبدیل بھ یکی از داغ ترین موضوعات شده است

ًمطمئنا اکثریت مردم . ھاست بھ اولیھ ترین نیازھای زندگی آن
وردن ًیارانھ ھا را صرفا کمکی از سوی دولت برای پایین آ

اما . ، سوخت و غیره می دانندیرژقیمت کاالھای گوناگون، ان
در واقعیت یارانھ چیست و چھ کارکردی دارد؟ یارانھ از خزانھ 

 ارزش اضافھ ای است  یب دولت بیرون نمی آید بلکھ حاصلو ج
 بھ مردم نیروی کار جامعھ بھ دست می آید و ِکھ از استثتمار

  .پرداخت می شود اما تحت نام کمک و لطف دولت بیان می شود
ی بزرگی یارانھ ھا شوک اقتصاد" یطرح ھدفمندساز"ن اکنو

ً خصوصا قشرھای ،شکن را بر مردمًاست کھ  قطعا فشاری کمر
سردمداران سیاسی ھم مدام . آسیب پذیر و تحتانی وارد می کند

پول از این صحبت می کنند کھ قبل از اجرای طرح یارانھ ھا 
. اشدنقدی بھ حساب مردم ریختھ خواھد شد و ھیچ کس نگران نب

 گویی ھای آن دروغ اما این ھم یکی دیگر از عوام فریبی ھا و

ھای یارانھ ای را   برداشت پول از حسابِھاست زیرا مردم حق
را نپردازند، ...  گاز و تا ھنگامی کھ ھزینھ ھای آب و برق و

  ندارند و چھ بسا در آخر ھم بدھکار شوند و در اصل این حساب
. ھزینھ ھای ذکر شده بھ دولتھا تضمینی است برای پرداخت 

 نفت البد احمدی نژاد ھم فردا ادعا می کند کھ این ھمان پول
احمدی  ازمردم تمام این وقایع را . است کھ وعده اش را داده بود

 اما واقعیت پشت پرده فراتر از این .نندبینژاد و دولتش می 
  .ھاست

این سیاست توسط سرمایھ داری جھانی و در اصل صندوق 
 ن المللی پول و بانک جھانی بھ اسم تعدیل ساختاری سالبی

 ھاست کھ در دستور کار قرار گرفتھ است و اجرای آن بھ دولت
دلیلش ھم تقابل با کاھش . ھای گوناگون دنیا دیکتھ می شود

ھای  البتھ دولت. نزولی نرخ سود و سود آوری بیشتر بوده است
 چنین سیاستی المی از اجرایگوناگون و از جملھ جمھوری اس

این طرح مربوط بھ چند سال اخیر و دولت . ندستھراضی 
ھا قبل و در دوران رفسنجانی و  بلکھ از سال. احمدی نژاد نیست
گون با نوسان د کھ اجرا شود اما بھ دالیل گوناخاتمی نیز تالش ش

در دولت احمدی نژاد با فشارھای . ھمراه بود و بھ عقب افتاد
ھای نظام این امر  مکاری ھمھ دستگاهسرمایھ ھای جھانی و ھ

می " جراحی بزرگ" عمل رسید کھ خودشان آن را  یبھ مرحلھ
از جملھ اقتصاد . ای بزرگ دارداین جراحی البتھ التزام ھ. نامند
، یثیر بحران جھانأ اقتصادی ناشی از تِموزون کشور و بحراننا

ی رخواھد کس  آن، دولت با این طرح ھم چنین میکنار البتھ در
ین  بدھی ھای خود بھ صندوق ھای ب وکشوری ھای بودجھ 

واقع با فشاری عمیق و دردناک بھ  در.  را رتق و فتق کندالمللی

www.bazr1384.com  
www.bazr1384.blogfa.com 
Email: bazr1384@gmail.com 
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ًمردم، پایین آوردن سطح رفاه زندگی مردم  و بعضا در طبقات 
ھا و حذف حداقل مایحتاج زندگی  تحتانی بھ قھقرا کشاندن آن

ر بقاء سیاسی خود تالش فراتشان، برای بقاء اقتصادی و گاھی 
بلکھ برای تأمین ھزینھ . ماجرا نیستی البتھ این ھمھ . دمی کن

ھای   باالخص دستگاه،ھای انواع و اقسام دستگاه ھای دولتی
  . سرکوب  نیز می باشد نظامی و اطالعاتی و زندان و

ای اجرای این طرح خیز در چند سال گذشتھ چندین بار بر
ھا و  شورش. بنزین ھمیھ بندیھمانند طرح س، برداشتھ شد

اعتراضات شبانھ بعد از این طرح باعث شد کھ دولت کمی تأمل 
ن و پس از ماه آ از چندین بار بھ تعویق انداختن  بعدواکنون . کند

ھا برنامھ ریزی و آماده کردن مردم از لحاظ روانی و اجرای 
ایالم کھ با  از جملھ بوشھر و زمایشی آن در چند شھرآ

  ی سرانجام این پروژه بھ مرحلھ،ت مردم ھمراه بوداعتراضا
 دلیل اصل طرح و جمھوری اسالمی نھ بھ. عمل رسیده است
 بلکھ بھ خاطر مواجھ شدن با ، بازگو شدًقبال سیاست کھ دالیلش

تناقضات مختلف پیرامون این سیاست دچار سردرگمی شده 
  . است

 چند پاره شدن حکومت و ،خیزش مردم در سال گذشتھ
ھای سرمایھ داری  ضعیف آن، تیره شدن روابط نظام با دولتت

ال این جاست کھ در ؤاما س.  مھم این طرح استاز تناقضات
بھ پای اجرای چنین شرایط بحران کنونی چرا جمھوری اسالمی 

رت فشرده موارد  اگر بخواھیم بھ صو!؟طرحی رفتھ است
از  قبل را بیان کنیم از یک طرف فشار  یتوضیح داده شده

سوی کشورھای سرمایھ داری جھانی  و از سویی نیاز بھ گذران 
 دم و دستگاه بوروکراسی حکومتی و از طرفی دیگر سیاست
ھای تحریم جھانی، حکومت را برای پیاده کردن این طرح در 

، اجتماعی و اقتصادی یبدترین شرایط ممکن از زاویھ سیاس
تشفشان خشم مردم ھا بھ خوبی آگاھند کھ با آ آن. قرار داده است

 بھ ھمین ،کھ ھر لحظھ امکان فوران آن ھست روبرو می باشند
 دلیل در چگونگی اجرای این سیاست اختالفات متعددی میان آن
. ھا موجود است کھ مھمترین آن اختالف دولت و مجلس است

چشم گرفتن قابلھ با اعتراضات احتمالی و زھرحکومت برای م
ار می نورھای مختلف نظامی برگزًاز مردم این روزھا دائما ما

کھ "  اوباش واراذل"طرح برخورد با از چند سال قبل ھم . کند
  در. اجرا شد و ھنوز ھم ادامھ دارد،یک طرح ارتجاعی بود

مند سازی یارانھ ھا و مقابلھ با حقیقت دورنمایی برای ھدف
شورش مردم باالخص طبقات زحمتکش و تحتانی جامعھ بود کھ 

شد و چنین طرحی بنا ی ندان کھریزک بر پایھ در آن زمان ز
  . مرعوب کردن جوانان و سرکوب آنان بود،ھدف عمده
 ھدفمند سازی یارانھ ھا حملھ بھ ابتدایی ترین ی طرحاجرا

این دست اندازی باید پاسخ مناسب . نیازھای معیشتی مردم است
اگر مقاومت نكنیم دیگر چیزی از گوشت و  .خود را داشتھ باشد

معانی اجتماعی .  و استخوان مان باقی نخواھند گذاشتپوست
حذف این سوبسید یعنی فقر بیشتر، استثمار بیشتر، چند شغلھ 

ھای اقتصادی مانند كشاورزی  شدن بیشتر، ویرانی برخی بخش
و و چند شغلھ شدن و راندن زنان بھ تن فروشی، ترك تحصیل 

  .است... 
 مردم را از جزییات،   نیروھای آگاه جامعھ و دانشجویان باید

اجرای این طرح بیش از . دالیل و عواقب این طرح آگاه سازند
ن مناسبی است کھ با پیش حکومت را لرزان خواھد کرد و زما

ھا را بھ اعتراض علیھ این سیاست  میان مردم آنبھ بردن آگاھی 
دانشگاه . م است فرا خواندھای ضد مردمی رژی کھ ادامھ سیاست

اید پایگاه آغاز اعتراضات و مبارزات و ھمیشھ ب ھم چون
   ■.ھمراھی با مردم و قشرھای زحتمکش جامعھ باشد

  جاودان باد یاد و خاطره ی 
 *! خلقِگروه آرمان

  
  سعید آرمان

 سفید ،برفی سنگین تمام شھر خفتھ را بھ رنگ لباس عروس
نکبت ترس و . ولی از شادی و نشاط خبری نبود. کرده بود

  . بزرگ ما خیمھ زده بود یخانھ یخفقان بر گستره 
روحیھ ی بی اعتمادی در فضا . ھیچ صدای اعتراضی نبود

ی یا بھ بقا و دوام استبداد یاری مچاپلوسی و ر. زدی موج م
 مردم، بی حرکت و خاموش ِ یکنواخت و تکراریِزندگی. رساند

ی این سیمای جامعھ .  فقر و سرکوب جریان داشت یزیر سلطھ
شرایطی کھ سرکوبگری ھای .  بود40ی ھھ ھای د ما در سال

دیکتاتوری شاه و شکست مبارزات پیشین رکود و خمود را بر 
  . جامعھ حاکم کرده بود

تالش خود را "  خلقِآرمان"در چنین شرایطی بود کھ رفقای 
شان کھ  ِآغاز کردند، آموختند، خروشیدند و جان بر سر آرمان

  . در بند بود نھادند" ِخلق"رھایی 
ی برادرم ناصر کریمی با ھمایون این دوستی بھ یاز آشناپس 

یکی دیگر از رفقای این گروه . رفاقتی جاودانھ منجر شد
ھوشنگ تر گل بود کھ در ھمسایگی ما در یک مغازه ی سلمانی 

او آرایش گر بود و بعدھا سر بچھ ھا را ھم ھمیشھ . کار می کرد
شغول شده ھوشنگ از نوجوانی بھ کار م. وی اصالح می کرد

خانواده را ی بود و در غیاب پدر تالش می کرد بخشی از ھزینھ 
  .مین کندأبرای کمک بھ مادرش ت

 ترک تحصیل ًناصر کریمی بھ علت وضع بد مالی اجبارا
خانھ ما و . کردی  پدرم را اداره مِبلور فروشیی کرده و مغازه 

بھ قول  پاتوق بچھ ھایی شد کھ ًمغازه کھ در کنار ھم بودند، عمال
در چند صد ! آن دوره ای ھا کلھ شان بوی قورمھ سبزی می داد

ای این متری خانھ ی ما باشگاه جوشن، میعادگاه دیگری بر
شور و شر بود کھ در آن جا کشتی می گرفتند،  جوانان پُر

والیبال بازی می کردند و گاھی سر کوچھ باشگاه با جنگ و 
 الت و لوت ھای و رویدعوا از حریم محیط سالم شان دفاع 

کھ در این عرصھ برادر دیگرم حسین .  کردندیشھر را کم م
در   وبود ھمیشھ پیش قدم و سر نترس اش زبانزد عام و خاص
کھ این خود . دفاع از بچھ ھای دیگر لحظھ ای تردید نمی کرد

  . حکایت دیگری دارد
 ناصر مدنی ًی کھ من می دانم بھرام طاھرزاده و بعدایتا جا
در ضمن نمی توان از .  ھمایون، بھ این جمع پیوستنداز طریق

 خلق گفت و نوشت و از معلم آن ھا زنده یاد ِبچھ ھای آرمان
انسانی کھ بسیاری از او درس . ُرضا اشترانی یادی نکرد غالم

ھمانگونھ کھ ضرورت مبارزه با . شھامت و فداکاری آموختند
   .را گرفتندای چپ را از وی فھ گرایش بھ آرمان دیکتاتوری و

ُغالم رضا اشترانی کھ خیلی از ما وی را عمو خطاب می 
کردیم، شھامت و شجاعت اش زبانزد ھمگان بود و بھ ھمین 

 در اسارت 57خاطر بارھا بھ زندان افتاد و آخرین بار تا سال 
. ماند و در جریان انقالب ھمراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد

 سیاسی ایران بود کھ ِندانیانُعمو اشترانی از مقاوم ترین ز
 عام و مقاومت اش در زیر وحشیانھ ترین شکنجھ ھا زبانزد

  !یادش جاودان باد. خاص بود
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در فصل پائیز و زمستان کھ روزھا کوتاه بود و شب ھا بلند، 

ما جمع می شدند، شطرنج بازی می ی این بچھ ھا در خانھ 
مایون با می شکستند و یادم است کھ ھ) تخمھ(کردند و چنجھ

کھ برای   تخمھ کدو چیزی شبیھ نخل خرما درست می کردِپوست
یکبار بازی . من با توجھ بھ سن کمی کھ داشتم خیلی جالب بود

البتھ . شطرنج بین ناصر و ھمایون بیش از سھ روز طول کشید
  . ھمراه بازی بحث و گفتگو ھم جریان داشت

معھ جای  چھره 41ھا کھ با رفرم ھای سال  در آن سال
داشت عوض می شد و کارخانجات مونتاژ از گوشھ و کنار سر 
بر می کشیدند تازه ماشین پیکان وارد بازار شده بود و بھ گمانم 

د بھ ییحسین پیشنھاد کرد کھ بیا. ن بودقیمت اش سیزده ھزار توما
 می ًطور جمعی بھ اسم یکی از بچھ ھا کھ معلم است و احتماال

ی حسین بھ تازگی گواھینامھ .  بخریمتواند وام بگیرد یک ماشین
و بھ ھمین خاطر ھمھ را بھ کبابی غالمعلی ؛ رانندگی گرفتھ بود

  .  دعوت کرد-  کھ در بروجرد خیلی معروف بود-
 بھ . ورزشکاری بود و در والیبال خبرهحسین تیپ ورزیده و

ُجوشن در قرق ھمین دلیل ھم در تابستان، زمین والیبال باشگاه 
 بسیاری ِ ی و بازی والیبال آنھا تماشاچیانش بودحسین و دوست

داشت، گھگاه شرط بندی ناچیزی ھم صورت می گرفت کھ جدی 
ھا  یکی دیگر از تفریحات آن. بودن بازی را دو چندان می کرد

در سینمای شھر گاھی اوقات فیلم خوبی ھم . رفتن بھ سینما بود
ی کھ ی فیلم ھااز جملھ. دیدنش می رفتندمی آوردند کھ بچھ ھا بھ 

زنگ ھا برای کھ بھ " در خاطرم ھست کھ با آنھا دیده ام فیلم
بیشھ ی کبیری و بیشھ قوام و تک . می باشد " ؟صدا در می آید

ُھ قول ما ملونی این بچھ ھا بوددرخت، محل آب تنی و ب  و از ؛َ
بردند، و صدای دلکش، ویگن، مرضیھ، ناھید و بنان لذت می 

  .بھ این لیست اضافھ شدند... ینانبعدھا تئودوراکیس یو
ی یدالتی ھا و زورگوعی ثیر بأبھ مرور زمان بچھ ھا تحت ت

 کھ در سطح جامعھ می دیدند بھ مخالفت با وضع ناعادالنھ ییھا
 بھ .موجود برخاستھ و گرایشات سیاسی ضد رژیمی پیدا کردند

ھمین دلیل ھم کتاب ھای خانھ ی ما ھم زیاد و زیادتر شد تا 
بزرگم بھ ریاد پدرم در می آمد و منزل مادرکھ گاھی فجایی 

در کنار خواندن این . مخفیگاه کتاب ھای این جمع تبدیل شده بود
کتاب ھا، گوش دادن بھ رادیوھای خارجی و ضبط بخش ھایی 

 ھا بھ صورت جزوه ھای کوچکِ از آن ھا و سپس بازنویسی آن
  . قابل حمل از کارھای ثابت این جمع شد

ی یرفقای این نوشتھ گرامی داشت خاطره  از چون ھدف
 ِاست کھ با خون خود راه سرنگونی رژیم وابستھ بھ امپریالیسم

 پس ضروری می دانم از رفیق ناصر ،شاه را ھموار کردند
مدنی بھ خصوص یاد کنم کھ اولین بار کتاب ھای صمد بھرنگی 
ام را برای من و دیگر بچھ ھا قرائت کرد و جالب بود کھ ھیچ کد

را درست تلفظ " کوراوغلو"از ما در آن زمان نمی توانستیم نام 
بھ خاطر می آورم کھ ناصر مدنی زمانی کھ لوزه چرکی . کنیم

ما ی بزرگم ناصر بھ خانھ ِاش را عمل کرده بود ھمراه با برادر
بار برای  ساعت یک آمدند و برادرم بھ من گفت کھ ھر دو

ی فروشی ھای معروف  کھ یکی از بستن-ناصر از مش قاسم 
ی کھ یادم است حتی ی بستنی بخرم و خودش تا جا-رد بودبروج

روز برای من و بچھ ھای دیگر روز  آن. برای ناھار ھم نماند
خاطره انگیری بود چون ضمن خرید بستنی برای ناصر کھ 

 دوست اش داشتیم حسابی ھم بستنی خوردیم، بھ خصوص ًواقعا
نی نداشت و ما باید وظیفھ او را کھ ناصر تمایلی بھ خوردن بست

  !ھم انجام می دادیم

 پاتوق این بچھ ھا شده بود ًما عمالی جا کھ خانھ  از آن
ما و منش و ی بنابراین رفت و آمد مداوم این بچھ ھا بھ خانھ 

رفتار اخالقی شان باعث شکل گیری روابط عاطفی بین افراد 
 و صمیمیت این مھربانی و صفا. ما با آنھا شده بودی خانواده 

بچھ ھا آن قدر زیاد بود کھ مادرم ھمیشھ می گفت شما خیلی 
آخھ مادرم خیلی  .خوش شانس ھستید کھ این ھمھ داداش دارید

بزرگم ناصر را داداش صدا ِدربرا دوست داشت کھ ما بچھ ھا،
ھا را می شناختیم و دوست  ھمانطور کھ ما تک تک آن .کنیم

ا می شناخت بھ ھمین دلیل ھم گاه ھا ر داشتیم مادرم ھم ھمھ آن
سر بھ سر ھوشنگ می گذاشت و می گفت کھ دیگر وقتت 

و ھوشنگ با . یستی برات باال بزنیم و ازدواج کنرسیده، باید د
خنده بھ مادرم پاسخ می داد کھ مادر، ما پنج تایی با ھم داماد 

  .خواھیم شد و با گفتن این جملھ غش غش می خندید
مطالعھ بھ صورت جدی کھ بھ معنی ، ورزش و یکوھنورد

گرایشات سیاسی و ضدرژیمی تلقی می شد، عده ای را بھ این 
یکی از اولین . جمع اضافھ و عده ای را از آن ھا دور می کرد

حرکات اعتراضی کھ این جمع در آن شرکت کرد، اعتراض 
شاگردان کالس ششم متوسطھ دبیرستان ھای بروجرد بھ آموزش 

راسری بود و منجر بھ ویا این اعتراض سو پرورش بود کھ گ
در این اعتراض کاپشن یکی . موران شھربانی شدأدرگیری با م

موران أراه با کارت شناسایی اش بھ دست ماز بچھ ھا ھم
  . شھربانی افتاد و بر سر این غفلت چھ بحث ھا کھ در نگرفت

تابستان کھ ایام تعطیالت بود، تعدادی از این جمع چھ بھ دلیل 
ار جدیدی کھ پیدا کرده بودند و چھ بھ دلیل نیاز مالى شان بھ افک

صورت موقت در کارخانھ قند چاالن چوالن از توابع بروجرد بھ 
در ھمین دوران بود کھ . اسم کارگر ساده، شروع بھ کار کردند

ھا اولین اعتصاب کارگری خود را سازمان دادند کھ منجر بھ  آن
  . بیکاری تعدادی از خودشان شد

ساواک کھ تازه در بروجرد مستقر شده بود بھ این مجموعھ 
 مشکوک می شود و یکی از جوان ،کھ بیش تر مواقع با ھم بودند

ترین اعضاء این جمع، یعنی ناصر مدنی را شبانھ در منزلش 
دھد، کھ ی مدت چند روز مورد بازجویی قرار مبازداشت و بھ 

چھ ھا با ھمدیگر با ھوشیاری ناصر، چیزی در رابطھ با روابط ب
ولی از آن موقع بھ بعد مسایل امنیتی . بھ دست ساواک نمی افتد

مدتی بعد بھرام طاھرزاده . بیش تر و بیش تر رعایت می شود
ھوشنگ اعظمی لرستانی  کھ رفاقتی دیرینھ با زنده یاد دکتر

گویا بھ خاطر عالقھ وافری کھ ھوشنگ بھ بھرام "داشت و 
دستگیر و چند ماھی " بھرام گذاشتداشت بعدھا اسم پسرش را 

او در آن جا . در زندان قزل قلعھ در تھران زندانی می شود
 زنده یاد بیژن ًپیوند نزدیکی با دیگر زندانیان سیاسی خصوصا

  ی دیرینھ یاین پیوند بھ سبب رابطھ. جزنی برقرار کرده بود
گیرد و بھ رفاقتی ی وشنگ اعظمی و بیژن سریعتر صورت مھ

بھرام با کولھ باری از تجربھ و نظرات جدید از .  شودمنجر می
  . زندان آزاد شد

مطالعاتی کھ کرده بود و آگاھی در این فاصلھ این جمع با 
ی کھ بھ دست آورده بود و ھمچنین تجربیاتی کھ از زندان و یھا

 کم کم روابط محفلی ، قادر گشت،کار مبارزاتی کسب نموده بود
 شکل دادن بھ یک  نموده و در جھتفی مابین خود را منسجم تر

 سیاسی میان دھقانان را ِدر آن زمان گروه کار. گروه گام بردارد
. در دستور کار گذاشتھ و حول عملی کردن آن اقدام می کند

فعالیت در روستا و کار بین دھقانان، نشان از گرایش این بچھ ھا 
کشاکش و اختالف دو . بھ نظرات مائو و انقالب چین داشت
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سوسیالیستی آن زمان یعنی چین و شوروی منجر بھ  ِلوکب
انشعابات بسیاری در بین گروه ھا، سازمان ھا و احزاب چپ در 

این انشعاب، در رابطھ با جریان ھای .  جھانی شده بود یعرصھ
چینی ھا " رادیکال تر"مواضع . ثیر نبودأ ایرانی نیز بی تِزمبار

قید و شرط آن ھا سیاست جھانی و حمایت بدون ی در عرصھ 
از مبارزه علیھ امپریالیسم و از سوی دیگر نقش مخرب حزب 

یید شوروی ھا بود در مجموع گرایش أتوده در ایران کھ مورد ت
مان تقویت کرده بھ اندیشھ ھای مائو را در جنبش کمونیستی آن ز

لنینیست بودند و - اعضای گروه آرمان خلق مارکسیست .بود
 تا حدود -حاکمھ رای ریالیسم و طبقھ امپی رھایی و نفی سلطھ 

ً  عمدتا- زیادی مستقل از دو بلوک سوسیالیستی جھانی آن زمان
قانان و اقشار مختلف خرده دھ یعنی کارگران،" خلق" کار

  . ی می دانستندزبورژوا
جا کھ این رفقا بر این باور بودند کھ بھ ھر چیز کھ  از آن

 سیاسی ِش ضرورت کاراعتقاد دارند باید عمل کنند پس با پذیر
در روستا ھوشنگ تر گل زیر پوشش کار آرایش گری بھ 
روستاھای اطراف بروجرد می رود و ناصر کریمی ھم چند 
ماھی در روستای چمن سلطان از توابع الیگودرز لرستان کار 

موران أن این تجربھ است کھ ھوشنگ توسط مدر جریا. می کند
 ِ جمع بندی از این حرکتژاندارمری بازداشت می شود و رفقا با

 سیاسی در روستاھا را کنار گذاشتھ و راھی ِ کارًخود، عمال
  . محیط کار و کارخانھ می شوند

 ِ گروه در برخورد با دستگاه سرکوبِیکی دیگر از تجربیات
در شبی سرد پائیزی ھوشنگ . دشمن در ھمین زمان پیش می آید

 خارج می - بوداییکھ کارگر نانو-کھ داشتھ از منزل دایی اش 
 کھ ی بھ جای کسی دیگرًموران آگاھی اشتباھاأشده بھ وسیلھ م

گویا قاچاقچی بوده است دستگیر می شود، و جزوه ی دست 
  . موران آگاھی می افتدأھمراه او، بھ دست می نوشتھ 

گروه مقاومت ھوشنگ در زیر شکنجھ باعث می شود کھ 
ارم ھوشنگ ی کھ بھ خاطر دیزیر ضرب قرار نگیرد و تا جا

زندان ھای بروجرد و خرم آباد و نزدیک بھ یک سال را در 
مبارزاتی وی ی دوران اسارتی کھ تجربھ . اھواز سپری می کند

 سلطھ ی را فزونی بخشیده و عزم اش را برای مبارزه علیھ
ھای  وی اجحافاتی را کھ در زندان. امپریالیسم دو چندان می کند

ھا رنج برده بود را  دیده و از آنھای خرم آباد و اھواز بھ چشم 
او . در آخرین دفاعش، کھ بعد ھا منتشر شد، مطرح کرده است

نوشتھ است ما برای نفی استثمار انسان از انسان احتیاج بھ یک 
 سازمان انقالبی منضبط و پوالدین داریم کھ تئوری مارکسیسم
 لنینیسم را مبنای کار خود قرار دھد و خود را سربازی از لشکر

با دستگیری ھوشنگ و . زحمتکشان ستم دیده ی ایران می نامد
ر را برای تشدید حساسیت ھای ساواک بچھ ھا حاال فضای شھ

ناصر مدنی زیر پوشش، گرفتن .  بینندیفعالیت خویش نامساعد م
 و ناصر کریمی در اره می کنددیپلم خانھ ای در تھران اج

ر ساده، استخدام کارخانھ شیر پاستوریزه تھران بھ عنوان کارگ
  . می شود

ستاھای افتاده ترین روبھرام طاھرزاده معلم یکی از دور
.  شوندیی دانشجوی دانشگاه تبریز میآذربایجان و ھمایون کتیرا

ی محکم یرغم فواصل جغرافیای تدریج و علھ بچھ ھا بی رابطھ 
. رچوب محفلی خارج شده استافعالیت سیاسی شان دیگر از چو 

دی و گسترده با اعضای دیگر گروه ھا برقرار و ارتباطات فر
  . می کنند

 بھرام ،ھای گروه مین امکانات جھت گسترش فعالیتأبرای ت
طاھرزاده بھ صورت مخفی و با پای پیاده از آذربایجان بھ یکی 

جا با یکی از افسران سابق  از شھرھای ترکیھ می رود و در آن
برد امر مبارزه توده ای مالقات کرده، تقاضای کمک برای پیش

را مطرح می کند کھ با پاسخ منفی نامبرده مواجھ می گردد از 
قرار حزب توده فقط بھ کسانی کمک می کند کھ در چارچوب 

ناصر . نظرات حزب عمل کنند و بھرام دست خالی برمی گردد
کریمی کھ در کارخانھ نورد اھواز مشغول بھ کار شده بود در 

ً ن کارخانھ کار می کرد و اتفاقاآنجا با مھندس عباسی کھ در آ
این رابطھ کم . دھمشھری اش از آب در آمده بود، آشنا می شو

چھ بیشتری پیدا کرده و بھ سطحی می رسد کھ کم بار سیاسی ھر
ھا بعد. وی را بھ گروه معرفی می کندناصر بعد از مدتی 

. آموزش سیاسی بچھ ھای جدید بھ نامبرده واگذار می شود
 در جریان ًھ در آلمان تحصیل کرده بود، بعدامھندس عباسی ک

اقدامات عملی گروه، عالیمی از تزلزل و تردید بھ مبارزه را بھ 
نمایش می گذارد، بھ گونھ ای کھ بچھ ھا دیگر او را در جریان 

البتھ شبیھ بھ این فرد کم نبودند . خیلی از مسایل قرار نمی دھند
ی در زمان عمل جا کھ از مبارزه و انقالب سخن می گفتند ول

  . خالی می کردند
یادم می آید شبی ھمایون داستان مکالمھ خودش با یکی از 

ف ھای اینقدر توصی. این افراد را برای جمع تعریف می کرد
ھا و واکنشھایش عینی و جالب بود ھمایون از آن فرد و برخورد

آخر ھمایون بھ قول بچھ ھا . کھ بچھ ھا تمام مدت می خندیدند
اون فرد بھ ھمایون گفتھ . حجوب بود و آرام و خونسردخیلی م

ُخر ما از کره گی دم نداشت"کھ بود  ھمھ می خندیدند و . "ُ
ھوشنگ و بھرام مدام می گفتند کھ کاش ما آن جا بودیم، چون 

جا فزونی می  البتھ خشم بچھ ھا آن. ھمگی او را می شناختند
با رنگ و گرفت کھ بعضی از این افراد عجز و ترس خود را 

 وگرنھ انسان ھای شریفی ،لعاب اختالف نظری ھمراه می کردند
ین وظایف از عھده ما بر بودند کھ رک و راست می گفتند کھ ا

چون . کلی ھم با بچھ ھا پیدا نمی کردندو ھیچ مش نمی آید
  .صداقت مھم ترین معیار رفاقت آن ھا بھ شمار می رفت

چھ ھا طرح شده بوده یکی از ایده ھایی کھ شنیدم در میان ب
نقشھ فرار ی دادن پرویز نیکخواه بود کھ بھ زندان بروجرد تبعید 

قرار بود کھ ناصر و ھوشنگ و بھرام و چند نفر دیگر . شده بود
در یک نزاع دستھ جمعی یک دیگر را مضروب سازند و با سر 

 راھی زندان شھربانی ًو صورت زخمی و عدم رضایت اجبارا
طرح چرا اجرا نشد و یا از امکانات الزم این کھ این . شوند

 ولی ھستند کسانی . من از آن بی اطالع ھستم،برخوردار نبودند
 اطالعات بیش تری در این ًکھ از این قضیھ مطلع اند و احتماال

کھ امیدوارم داده ھای خود را زودتر در اختیار . زمینھ دارند
استای ریمی ھمراه با ھوشنگ در رناصر ک. جنبش قرار دھند

 خوش را -لی شعبھ سرسبیلمین مالی گروه، موجودی بانک مأت
کنند کھ موجودی آن حدود سیزده ھزار تومان بوده ی مصادره م

  . است
ھمایون از طریق یکی از ھمشھری ھایش کھ او نیز دانشجو بود 
با زنده یاد اسدهللا مفتاحی در تبریز مالقات می کند و از این 

ھای فدایی خلق  بعدھا بھ چریکطریق، نظرات جریانی کھ 
با تعمیق روابط . معروف شدند بھ درون گروه آورده می شود

رفقا با گروھی کھ از طریق رفیق اسدهللا مفتاحی با آن آشنا شده 
بودند جزوه ای از چھ گوارا یکی از رھبران انقالب کوبا از 
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 ِکھ بچھ ھای آرمان. ھا در اختیار رفقا قرار می گیرد طرف آن

 در نوشتھ ای شخص چھ گوارا و انقالب کوبا را بھ شکل خلق
آن ھا با مقایسھ انقالب چین و . تند و تیز مورد نقد قرار می دھند

گویا . کوبا نقدی از دیدگاه مائو بر جزوه مزبور ارائھ می کنند
بعد از این نوشتھ با بحث ھای نظری بین طرفین این نگاه و 

یشھ چھ گوارا کم رنگ می چنین نگرشی بھ انقالب کوبا و اند
مھ ی عملی چریکھا در گروه غالب و بیشتر تئورى و برنا. شود
امیدوارم افرادی کھ از این موضوع اطالعات بیشتری . شودی م

دارند برای شناخت چارچوب نظری گروه آن را مکتوب و بھ 
  . جنبش ارائھ کنند

ھا  روشن است کھ فضای سیاسی حاکم بر جامعھ در آن سال
ی  بست مبارزاتی کھ گریبان جنبش را فرا گرفتھ بود، ھمھ و بن
ھای انقالبی را بھ تکاپوی پیدا کردن راھی انداختھ بود کھ نیرو

بشود با پیشبرد آن بر بن بست موجود غلبھ کرده و راه پیوند با 
توده ھا و آزاد کردن انرژی انقالبی و تشکیل سازمان انقالبی 

ی یدر تکاپو برای این راھگشا.  نمودکارگر را ھمواری طبقھ 
بود کھ غالب رزمندگان انقالبی جنبش کمونیستی بھ ضرورت 

دل واقعیات جامعھ خود این نیاز از . اعمال قھر انقالبی رسیدند
ھای انقالبی تحمیل می کرد بھ ھمین دلیل ھم بود کھ را بھ نیرو

تباطی ارگانیک ھا محفل و گروه کوچک بدون ار در آن زمان ده
ی بھ ضرورت زمان بسوی مبارزه ی جھت پاسخ گوبا ھم

و خیلی از انقالبیون آن زمان ھمھ وجود . مسلحانھ روی آوردند
اما آن چھ مشھود است . خود را وقف اعتالی این راه نمودند

 خلق مبارزه علیھ رژیم وابستھ شاه و تغییر ِبچھ ھای آرمان
و شرایط جامعھ را مقدم بر توافق روی چارچوب ھای شستھ 

  .دانستند یتدوین شده می نظری حول یک برنامھ ی رفتھ 
صبحی مھ آلود کھ ھوا آبستن باران بود، ناصر و ھوشنگ و 
. بھرام بھ قصد مصادره بانک ملی شعبھ آرامگاه حرکت می کنند

جا چھ گذشت را ما از طریق روزنامھ ھای رژیم  اینکھ آن
ر موتور می فھمیدیم گویا بعد از مصادره ی پول موقعی کھ سوا

شوند بھ علت لغزندگی زمین و شتاب در فرار، زمین می خورند 
و با سر و صدای کارمندان بانک کھ فریاد می زدند آی دزد و 

 عده ایی از مردم محاصره می شوند کھ ھوشنگ غیره، بھ وسیلھ
ھوایی سعی می کند آن ھا را متفرق کند تا شاید ِبا شلیک چند تیر
 این رابطھ ناصر دستگیر و ھوشنگ و در. راه گریزی بیابند

 سوار اتوبوس ًاما بھرام اشتباھا. بھرام موفق بھ فرار می شوند
تھران بروجرد می شود کھ در بین راه شناسایی و دستگیر می 

  . شود
کیھان بھ شھر ھمگی از ی فردای آن روز با آمدن روزنامھ 

ھ شایان ذکر است ک. دستگیری ناصر و بھرام با خبر می شوند
ناصر با کاله گیس و تغییر چھره خود را بھ اسم رضا رضایی 

  .معرفی کرده بود
رضا مامی روزنامھ فروش محل ما، عکس ناصر و بھرام 
را بر دکھ اش چسبانده بود و فریاد می زد سارقان بانک دستگیر 

حسین در موقعیت . نمی دانم قصدش از این کار چھ بود. شدند
و فکر می کنم زود تر در جریان سخت و وحشتناکی قرار داشت 

  . ضربھ قرار گرفتھ بود
موران آگاھی را گمراه می کنند و می أناصر و بھرام ابتدا م

 زیبا دست بھ این اقدام زده اند  یگویند کھ بھ خاطر یک ھنرپیشھ
 ناصر و بھرام بھ اصرار حسین منتظر می مانند تا  یو خانواده

 مدتی بعد حسین و .ھا بدست آید اطالعات بیشتری از آن
ھوشنگ در بیشھ ی کبیری حوالی بروجرد ھم دیگر را می 

این قرار بھ اصرار حسین صورت می گیرد و حسین و . بینند
ھوشنگ برای آزادی بچھ ھا بھ توافق می رسند کھ سفیر 

شاید ھم از قبل چنین نقشھ ای در  اسرائیل را گروگان بگیرند،
 مسلحانھ در سطح  یهبا توجھ بھ شروع مبارز. سر داشتند

 کھ مصادره شده بود، ساواک بھ حرکت ناصر ییجامعھ و بانکھا
ابق بھرام سر نخی  سیاسی س یو بھرام مشکوک شده و پرونده

دھد؛ آنھا را از اداره اطالعات شھربانی ی بھ دست ساواک م
از این رو ناصر و بھرام . تحویل گرفتھ و بھ اوین منتقل می کند

  . ترین شکنجھ ھا قرار می گیرنددر اوین تحت شدید
 در خیابان پنجم نیروی 50ال در شب دوم فروردین س

، حسین ھمراه با ھوشنگ و ھمایون سوار ماشین یک یھوای
گویا با راننده بر سر این کھ ماشین را بھ . شخصی می شوند

مدت یک روز احتیاج دارند، بحث می کنند و با او از ھدف ھای 
ا صاحب ماشین تن بھ ھمکاری نمی دھد خود سخن می گویند، ام

و در حین جر و بحث ماشین بھ جوی آب می افتد و در ھمین 
ھوشنگ و ھمایون می . گیرودار گشت ژاندارمری سر می رسد

گریزند و حسین کریمی کھ تالش می کرده، ماشین را از جوی 
آب خارج کند بھ محاصره ژاندارم ھا می افتد، بچھ ھا چون 

آن گیر کرده بود را می بینند، ی کھ حسین در موقعیت خطرناک
بچھ ھا و افراد ژاندارمری می گردند و درگیری مسلحانھ بین بر

در .  شود، کھ حسین تیر خورده و دستگیر می شودیشروع م
رابطھ با این درگیری کیھان نوشت جوانی ناشناس بھ وسیلھ 

و در جیب ھای او فقط یک بلیط اتوبوس . افراد مسلح کشتھ شد
. موران می افتدأو ھمراه با ساعت مچی اش بھ دست میک چاق

 عمو اشترانی تعریف کرد کھ حسین را زیر 57بعد از قیام 
شاید روزی اسناد ساواک، در دسترس ھمگان . شکنجھ کشتھ اند

  .قرار گیرد و اندکی از این مسایل روشن شود
 یک یا دو ھفتھ بعد پدرم در بروجرد توسط ساواک ًحدودا

زمان با آن برادر  ھم. داشت و بھ تھران منتقل می شودباز
کوچک تر ھوشنگ تر گل و عده ای دیگر از بچھ ھا در 

ساواک با گرفتن تعھد کھ جسد . بروجرد بازداشت می شوند
حسین را بھ بروجرد منتقل نکنیم و مراسمی رسمی برای او 

ا در  او رًنگیریم جسد را بھ خانواده ما تحویل می دھد کھ اجبارا
  . بھشت زھرا تھران دفن کردیم33قطعھ 

اما احتمال . حکایت شناسایی افراد بقیھ گروه در ابھام است
دارد کھ اسم واقعی بچھ ھا را پدر من و یا دیگر خویشان گروه 

اما با اطمینان می . بدون در نظر گرفتن بار امنیتی گفتھ باشند
و تبریز را توان گفت کھ خانھ ھای امن این بچھ ھا در تھران 

ھوشنگ و ناصر . خیلی از سمپات ھای خودشان ھم نمی دانستند
 روز پس از بازداشت ناصر و بھرام، در تبریز 50مدنی حدودا 

کھ ھوشنگ با شکستن شیشھ پنجره و بریدن . دستگیر می شوند
شاھرگ گردنش اقدام بھ خودکشی می کند کھ زخمی و خونین 

گفتھ می شود کھ . شوندی  ماه با ناصر مدنی بھ اوین منتقلھمر
و . یکی از دوستان نزدیک حسین را در اوین بھ شدت زده بودند

عاقبت او را با ناصر کریمی . خانھ ھمایون را از او می خواستند
رو بھ رو می کنند و ناصر کھ فکر می کرده این فرد از چیزی 
اطالع ندارد برای نجات او بھ وی می گوید تو کھ کاری نکرده 

رچھ میدانی بگو، غافل از اینکھ یک بار موقع جدا شدن ایی ھ
حسین از فرد مزبور و قتیکھ حسین سوار تاکسی می شده و بھ 
راننده آدرس می داده نامبرده اسم خیابان نظام آباد را شنیده است 
و آنرا مطرح می کند و ساواک با در دست داشتن عکس ھمایون 

فروش منزل ھمایون محل را می گردد و گویا از طریق یک یخ 
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این . دانشجو نیز دستگیر می شود. د. شناسایی و ھمراه او ح
بچھ ھا بعدھا در زندان قزل قلعھ با خشایار سنجری کھ در 
تظاھرات دانشجویی دستگیر و یک سالی را در زندان بود، آشنا 

ًمی شوند و بقول معروف خیلی اخت می شوند و احتماال  بعد از ُ
، گروه جاوید یستن اش بھ چریک ھای فدایار و پیوآزادی خشای

سرود . شودی ف معرفی م سردار فدایی حمید اشر خلق بھِآرمان
 خلق با صدای حمید اشرف بھ خاطر تجلیل از این ِآرمان

بعد از . می ماند" خاطره ھا ماندگار"مبارزان ایران زمین در 
 بروجرد بھ  ی، شھر خفتھییاعدام این بچھ ھا و چریک ھای فدا

کلی تغییر کرد و بیش ترین زندانیان سیاسی و اعدامی را نسبت 
  . بھ جمعیت خود در تاریخ مبارزاتی ایران بھ ثبت رساند

از زندانیان سیاسی نمی شود سخن گفت اما از مادرانی یاد 
نکرد کھ ھر روز مقابل در زندان ھا گرد آمده و رفتھ رفتھ مخل 

البتھ بودند . ندساواک ساختھ می شد" جزیره ثبات"آسایش 
مادرانی کھ در شرایط سختی قرار می گرفتند و در ناآگاھی 

  . خویش بھ دنبال مقصر می گشتند
روزی در زندان قزل قلعھ ھمراه با پدر و مادرم در انتظار 

یادم نیست . بیش تر مواقع مالقات نمی دادند. مالقات ناصر بودیم
ادران زندانیان پدرم کجا رفتھ بود من ھم رفتھ بودم کھ برای م

سیاسی کھ تشنھ بودند از چند خانھ نوساز کھ آن اطراف بودند 
آب خوردن بگیرم و بیاورم وقتی برگشتم چشمان مادرم اشکبار 
و غمگین بودند با اصرار پرسیدم کھ چھ شده است او با آه گفت 

را از  ما  یکھ بعضی از این مادرھا می گویند کھ بچھ ی تو بچھ
   ...ت وراه بدر کرده اس

ھا بھ  او بعد-نبود) رفیق مادر(ت غروی اگر سخنان عز
ی پیوست و در جریان یک درگیری دالورانھ یھای فدا چریک

 کھ ھم زمان بھ امید مالقات -  جان باخت55در اردیبھشت سال 
پسرش احمد خرم آبادی از رفقای سیاھکل در آن جا حضور 

ند ولی بی داشت؛ فضا ھمچنان مسموم گفتھ ھای مادران دردم
در فضا را دگرگون صحبت ھای رفیق ما. اطالع باقی می ماند

، پایداری و مقاومت را بین مادران ی، دوستیکرد و بذر ھمدل
 آن را در گلزار افشاند کھ ھنوز ھم سبز و سربلند جلوه ھای

کنیم؛ و مادر ھوشنگ تر گل نیز نظیر رفیق ی خاوران مشاھده م
  .اندرزنمادھای این مادران مبامادر 

ھا در  ھای انقالبی آنبعد از دستگیر شدن رفقا برخورد
ھا در ھیچ شرایطی امر  بازداشتگاه و زندان نشان داد کھ آن

ھای  ی خلقی آزادی کارگران و زحمتکشان و رھامبارزه برای
و بھ ھمین دلیل ھم زندان را بھ . زیر ستم را فراموش نمی کنند

 آزادی و سوسیالیسم در جدیدی از مبارزه برایی عنوان عرصھ 
ترین ت ھای قھرمانانھ شان در زیر شدیدنظر گرفتھ و با مقاوم

دژخیمان حاکم را ھر چھ بیشتر افشاء ی شکنجھ ھا چھره 
ند کھ بعد از ھا شھادت می دھ زندانیان سیاسی آن سال. نمودند

ساواک ناصر کریمی و ھمایون ، یکشتھ شدن حسین کریم
 کند و شکنجھ گر ساواک خطاب ی م را با ھم روبھ روییکتیرا

بھ ناصر می گوید کھ این قاتل برادرات است و کابل را بھ 
کھ ناصر ضمن ... دستش می دھد و می گوید بیا و وی را بزن

حملھ و پرخاش بھ شکنجھ گران، فریاد می زند کھ این ھم برادر 
  . من است و ھمایون را صمیمانھ در آغوش گرفتھ و می بوسد

ھ مقاومت ھای این رفقا در زیر شکنجھ ھای جا ک از آن
جا تنھا  ساواک زبانزد عام و خاص است پس در اینی ددمنشانھ 

کھ جالدان   بعد از این.ی از نمونھ ھای آن اشاره می کنمبھ یک

ی کھ می یرا بھ شدت شکنجھ می کنند و تا جاساواک ھمایون 
ار می توانستھ اند با کابل و شالق و شوک الکتریکی وی را آز

ھای ساواک بھ نام حسین زاده یک اجاق بازجو دھند یکی از سر
برقی بھ اتاق شکنجھ آورده و برای در ھم شکستن ھمایون می 
گوید یا باید ھمھ اطالعات خود را بدھی و با ما ھمکاری کنی یا 

در پاسخ بھ این جسارت . تو را با این اجاق می سوزانیم
وی صندلی ای می نشیند کھ خاستھ و رود بربیشرمانھ ھمایون خ

 ھمایون این عکس العمل جسورانھ. اجاق زیر آن قرار داشت
م ساواک درھم ، حسین زاده دژخییباعث می شود کھ بھ جای و

. ی را با بد و بیراه بھ خود ترک کندیشکستھ و اتاق بازجو
پایداری و ایستادگی ھمایون در برابر تمامی شکنجھ ھای 

ھ یکی از سمبل ھای مقاومت مبارزان وحشیانھ ساواک، او را ب
 از ھمین رو زندانیان سیاسی آن .در سراسر زندانھا تبدیل کرد

ھای جمعی خود، یکی از حرکات  ھا، ھر روز در ورزش سال
ابتکاری ھمایون را بھ نام او ثبت کرده و بھ یادش انجام می 

  . دادند
د ھمایون از مبارزان قدیمی زندان شنیده ام کھ زندانیان قدیمی نز

می روند و می گویند اگر این بچھ ھا از خود دفاع سیاسی نکنند 
. فقط تو اعدام خواھی شد و بھتر است کھ بقیھ گروه حفظ شود

در اینجا کاری بھ درست بودن و یا نادرست بودن این نظر 
ھای انقالبی این رفقا و شرکت شان در  ندارم؛ اما جدا از فعالیت

 واکنش وحشیانھ رژیم  کھ با- بانکجنبش مسلحانھ و مصادره 
 و پایداری آنھا بر آرمان کمونیستی و عزم -شد ی شاه مواجھ م

گونھ  آنھا را وامی داشت کھ جدا از ھرستودنی شان در مبارزه
 بھ اصطالح دادگاه را نیز بھ محلی  ی صحنھ،مصلحت طلبی

بنابراین رفقای . برای افشای جنایات استبداد حاکم تبدیل نمایند
فراموش نشدنی آرمان خلق در آخرین عمل انقالبی خود بیدادگاه 
 نظامی شاه را بھ سخره گرفتند و سرود خوانان نمایش دلقک

. کردند" چول"و بھ قول لرھا . ھای دادگاه نظامی را بر ھم زدند
بھ قول  " خلقِآرمان"بھ این ترتیب پنج رفیق از ھم جدانشدنی 

 17م داماد شوند، در سحرگاه ھوشنگ تر گل بھ جای این کھ با ھ
  .  اعدام شدند50مھر سال 

 زندگی بھتر و 50واقعیت این است کھ جان باختگان سال 
انسانی را برای ھمگان آرزو می کردند و سوسیالیسم را 

و بھ قول شاعر محبوب شان . خوشبختی تبار آدمی می دانستند
مرده گان این سال عاشق ترین زنده گان "شاملوی بزرگ 

   ■".دندبو
  !یاد و خاطره ی آنان جاودان باد

   1389مھر ماه 
  
امیدوارم کھ این نوشتھ بھ وسیلھ دوستان دیگر تکمیل و تصحیح (

  .)شود
 
http://www.iran-
archive.com/armane_khalgh/gruhe_armane_k
halgh_.pdf 
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  دنیای آواتار، دنیای ژیژک
  

  باربد کیوان
 بذر، مقالھ ای از  ی گذشتھ نشریھ یدر شماره

دست . قد فیلم آواتار درج شداسالوی ژیژک در ن
ژیژک را فرصتی برای ی کاران بذر انتشار مقالھ اندر

دامن زدن بھ بحث و جدل بر سر نکات آن نقد و ارائھ 
نکتھ ای کھ . مورد فیلم آواتار یافتندنظرات متفاوت در 

توضیح آن را در ھمین ابتدا ضروری می دانم، اشاره 
بھ ناقص و در مواردی اشتباه آمیز بودن ترجمھ 
فارسی مقالھ ژیژک است کھ بھ ھمین شکل در سایت 

در بخش توضیحات مقالھ . ھای مختلف ارائھ شده است
ھ زیر، یک پاراگراف ژیژک کھ در نسخھ فارسی ب

بھ ھنگام نقل پاره . کلی حذف شده بود را نقل می کنم
ای از نظرات ژیژک کھ اشتباه ترجمھ شده بود نیز 
عبارات دقیق وی را ھمراه با توضیحات الزم خواھم 

  .آورد
  

 جیمز  یفیلم آواتار ساختھ
کامرون کھ در سال گذشتھ 
میالدی اکران شد، تماشاگران را 

مدد تصویربرداری و نمایش بھ 
، با مفھوم جدیدی از یھ بُعدس

بصری آشنا ی جلوه ھای ویژه 
این جنبھ از اثر کامرون . کرد

چنان برجستھ بود کھ نھ فقط 
رکورد تازه ای را در فروش 
یک فیلم بھ نام او ثبت کرد، بلکھ 

پیرنگ و مضمون (ماجرای فیلم 
. حاشیھ بردرا بھ ) داستان آواتار

، بلکھ ینھ فقط تماشاگران عاد
ھ شد، در کثر مقاالتی کھ در بررسی و نقد این فیلم نگاشتحتی ا

خیره کننده و فن آوری تکان دھنده » یپویا نمای«درجھ اول از 
بصری را ی ای حرف زدند کھ درھای تازه ای از لذت و نشئھ 

البتھ در کنار این بحث، کسانی ھم . بھ روی مردم می گشاید
ًجدلی عمدتا سیاسی  و بودند کھ بر سر مضمون آواتار وارد بحث

، فیلم کامرون را نمونھ دیگری از برداشت و یگروھ. شدند
رفتار برتری طلبانھ یا نژادپرستانھ آمریکایی نسبت بھ ملل 
ضعیفی کھ مورد تھاجم و نفوذ امپریالیستی واقع شده اند دانستند 
و در مقابل، گروھی دیگر آواتار را بازگو کننده مقاومت و نبرد 

 حفظ شیوه زندگی و محیط زیست خویش علیھ توده ھا برای
برای نمونھ . تھاجم و سلطھ بیگانگان امپریالیست معرفی کردند

می توانم بھ یکی از نوشتھ ھای باب آواکیان رھبر حزب 
 کھ جنگ اھالی سیاره )1(کمونیست انقالبی آمریکا اشاره کنم

»  خلقجنگِ« علیھ سلطھ گری زمینی ھا را بھ )2(»پاندورا«
 ھمھ گیر آواتار بعد از سپری ِبھ ھر حال، تب. می کندتشبیھ 

شدن اکران عمومی پر فروش در آمریکا و اروپا، توزیع گسترده 
دی وی دی فیلم در گوشھ و کنار دنیا، و ناکامی کامرون در 

البتھ .  اسکار برای بھترین فیلم، فرو نشست یکسب جایزه
ر در اسکار، خوبست بھ این نکتھ ھم اشاره کنم کھ شکست آواتا

 ِقفس«تصمیم گیری سیاسی ھالیوود برای انتخاب فیلم ی نتیجھ 
  .با مضمون حمایت از ارتشیان آمریکا در عراق نیز بود» رنج

با این حساب، پرداختن بھ آواتار بھ یک موضوع سپری شده 
تبدیل شده بود تا این کھ با مقالھ ای از اسالوی ژیژک روبرو 

 نویسنده ای اسلونی تبار است کھ بھ او متفکر و فیلسوف و. شدم
 اش در قالب ھای خاطر اندیشھ ھای چپ و چالش گرانھ

ژیژک در یک . ویل ھای سینمایی شھرت داردأروانشناسانھ و ت
کوتاه، موضع خود را در مورد الیھ ھای زیرین فیلم ی نوشتھ 

نکات نقد ژیژک . آواتار و نظام فکری مسلط بر آن اعالم می کند
در . یق ھستند کھ آدم را بھ فکر بازبینی آواتار بیندازندآنقدر عم

عین حال، نوشتھ ژیژک خواننده را با دنیای ذھنی شخص وی 
  .بیشتر آشنا می کند) بینش و مواضع اش(

زمینی ھا آمده : بگذارید در ابتدا کمی از داستان آواتار بگویم
ی را بھ خاطر استخراج ماده » پاندورا«ی اند تا سیاره 

ھوای .  نام گرفتھ تسخیر کنند)3(»آن اوبتانیوم«زشمندی کھ ار
پاک این سیاره برای مھاجمان مسموم است و نمی توانند بدون 

ھ موجوداتی آبی رنگ اھالی سیاره ک. ماسک در آن زندگی کنند
.  ھستند، بھ شکل قبیلھ ای زندگی می کنند)4(»ینھ و«بھ نام 
.  در اینجا خبری نیست از دولت و سلسلھ مراتب طبقاتیًظاھرا

رئیس قبیلھ در واقع ریش سفیدی است کھ بھ خاطر تجربھ اش 
در جایگاھی ویژه قرار گرفتھ 

از » پاندوراییان«. است
. فناوری پیشرفتھ بی بھره اند

آنان بر طبیعت و ی جامعھ 
محیط زیست و منابع طبیعی 
َاستوار است کھ ابر ــ درخت  َ
نماد این ستون حیات بخش و 

این درخت . ی زا استانرژ
 نام دارد نوعی )5(»ایوا«کھ 

اھالی . مادر استی الھھ 
پاندورا شکارچی اند اما 

از . کشتارگر حیوانات نیستند
نظر آنان حتی کشتن جانوران درنده ھم جایز نیست، مگر برای 

کھ در (یک ارتش تجاوزگر زمینی . حفظ جان و در دفاع از خود
در خدمت بھ یک !)  آمریکا استدور ھم ھنوز ارتشی آن آینده 

بنگاه انحصارگر اقتصادی و بھ کمک جمعی از دانشمندان بھ 
نوعی از فناوری دست یافتھ اند کھ می تواند افرادی زمینی را 

برای این کار، چند انسان کھ از نظر . بھ پاندورا منتقل کنند
 با چند پاندورایی بھ اسارت درآمده منطبق ھستند را ًژنتیک کامال

قرار می دھند و از طریق ارتباط ذھنی با آن » سلول خواب«در 
عنوانی است کھ » آواتار«. پاندورایی ھا بھ آن سیاره می فرستند

 این انسان ھای )6(.بھ این بدن ھای بومی واسط داده شده است
ی  نفوذی قرار است کھ ضمن کسب شناخت بیشتر از جامعھ 

ن، زمینھ را برای تسخیر آواتار و منابع و نقاط قوت و ضعف آنا
چھ بسا بتوانند اھالی سیاره را قانع . بی دردسر سیاره فراھم کنند

زمین ی کنند کھ مقاومت بی فایده است و آینده ای جز مستعمره 
جالب است کھ پاندوراییان ھیکل . شدن برایشان متصور نیست

ھای بسیار درشت تر، قوی تر و سالم تری از اھالی زمین دارند 
ایی کھ ارتش آمریکا برای جنگ با آنان مجبور بھ اختراع تا ج

روبات ھای عظیم الجثھ ای شده کھ انسان، سرنشین و ھدایت 
در مقابل، اھالی پاندورا از سالح ھای ابتدایی . کننده آن است

  .مثل تیر و کمان استفاده می کنند
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شخصیت زمینی اصلی داستان یک تفنگدار دریایی ارتش 
 معلول شده و بھ کمک صندلی چرخدار حرکت او. آمریکا است

بھ کمک ھمان فناوری پیشرفتھ ای کھ گفتھ شد، این . می کند
تبدیل ) یاما با ذھنیت و اھداف زمین(سرباز را بھ یک پاندورایی 

غریبھ بھ خطر می افتد و توسط ی سرباز در سیاره . می کنند
 رسم و دختر بھ او راه و. دختر رئیس قبیلھ نجات پیدا می کند
. این دو بھ ھم دل می بندند. آیین ھای پاندورایی را می آموزد

 معلول نفوذی از یک طرف با حضور خود در آواتار ِسرباز
اطالعات مورد نیاز ارتش مھاجم را فراھم می کند و از طرف 
دیگر شیفتھ این سیاره با محیط زیست استثنایی و اھالی دوست 

 زمینی ھا  یجم ویرانگرانھسرانجام تھا. داشتنی اش شده است
َآغاز می شود؛ ابر ــ درخت ھدف قرار می گیرد؛ محیط زیست  َ
بھ آتش کشیده می شود؛ پاندوراییان در نبردی نابرابر کشتھ می 

در اینجا، . رئیس قبیلھ جان می بازد. دھند و آواره می شوند
سرباز نفوذی و چند زمینی ھمفکرش، تصمیم قطعی می گیرند و 

اس تاریخ بر اس. نگ، در صف اھالی سیاره می ایستنددر این ج
، ھر چند صد سال یکبار، فرد نجات ییا اسطوره ھای پاندورای

گی اھالی و محیط دبخشی از جامعھ آنان بر می خیزد تا زن
، مھار کردن و ینشانھ منج. اره را از خطر برھاندزیست سی

 این دست بر قضا،. سواری گرفتن از اژدھای بالدار سرخ است
پاندورایی کنونی ی سرباز معلول نفوذی سابق و عاشق و شیفتھ 

است کھ اژدھا را رام می کند و در جایگاه منجی سیاره قرار می 
را ھم در کنار ) دختر رئیس قبیلھ(البتھ او معشوق خود ! گیرد

پاندوراییان بھ کمک انرژی و رشتھ ھای پیوند . خود دارد
ان و نیروھای طبیعی را علیھ ارگانیگ محیط زیست، ھمھ جانور

. مھاجمان ویرانگر بسیج می کنند و بھ حرکت در می آورند
ارتش قدرتمند و متکی بھ فناوری پیشرفتھ آمریکا در برابر این 

دست . بسیج عمومی و شیوه ھای متفاوت نبرد تاب نمی آورد
آخر، فرمانده بیرحم ارتش سوار بر روبات عظیم الجثھ خود 

 تیری کھ از کمان دختر بر پیکر او می نشیند .سرنگون می شود
متفاوت نبرد بر ی پیروزی شیوه ی و جانش را می گیرد، نشانھ 
 زمینی ً آخر، قھرمان سابقاِدست. جنگ متکی بھ فناوری است

برای اینکھ از دنیای آواتاری خارج و بھ یک پاندورایی حقیقی 
ره و روح تبدیل شود، باید از کالبد اصلی خود دست بکشد و شی

این یک انتخاب . طبیعت پاندورا در ذره ذره وجودش جاری شود
  . تعیین کننده است کھ قھرمان آن را می پذیرد

اشتی کھ از آواتار اولین برد. خب، این ماجرای آواتار است
لھ حاد در دنیای معاصر بر ذھن أثیر دو مسأمی توان کرد ت

داستان آواتار . تفیلمنامھ اسی جیمز کامرون بھ عنوان نویسنده 
 محیط زیست و نیز سیاست  یدر واکنش بھ تخریب تکان دھنده

ھای مداخلھ جویانھ نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، بھ 
البتھ فراموش نکنید، این فیلم توسط جیمز . روی کاغذ آمده است

کامرون ساختھ شده، یعنی تحوالت مھمی کھ گفتیم ذھن آدمی با 
سی و ایدئولوژیک کامرون را تحت ت سیابینی و تمایال جھان

لھ در فرم و أبدون شک رد پای این مس. داده استثیر قرار أت
کید و پیام ھای آشکار و پنھان آن بر جای أمحتوای اثر و نقاط ت

  . مانده است
با وجود این، آیا داستان آواتار بھ نظر شمایی کھ دیدگاه تان 

ی  انگیزه و روحیھ با کامرون تفاوت دارد، جذاب نیست؟ آیا
اجزاء داستان ی خوبی را در شما دامن نمی زند؟ آیا با ھمھ 

احساس راحتی می کنید و بھ نظرتان ھیچ جای کار اشکال 
  ندارد؟

االت می خواھم وارد دنیای اسالوی ژیژک ؤن سبا طرح ای
ژیژک نقد . بیایید ببینیم او چگونھ بھ آواتار نگاه می کند. شوم

بھ گفتھ . قابل خیال و واقعیت استوار کرده استخود را بر پایھ ت
 ما  یبین واقعیت زندگی روزمره«او قھرمان زمینی داستان ی 

پایان فیلم «بنابراین » .آدم ھا و یک دنیای تخیلی گیر افتاده است
آواتار را باید این گونھ تعبیر کرد کھ قھرمان داستان بھ طور 

   ». رودکامل از دنیای واقعیت بھ دنیای خیال می
. این یک بحث پایھ ای برای تفسیر و درک آواتار است

پرده ھای استعاره و تشبیھ و ی ژیژک پیشنھاد می کند کھ ھمھ 
نماد را کھ بیننده در ذھن خود ساختھ، کنار بزنید و جوھر 

، با امر محالیک ی  یک خیال، بھ مثابھ نمایشداستان را در 
چھ  آن.  جست و جو کنیدنتایج خودفریبانھ یا عوام فریبانھ اش

تصمیم قھرمان داستان بھ عبور از مرز میان دو دنیا و تبدیل 
شدن بھ یک پاندورایی را از نظر ژیژک بھ یک تخیل تبدیل می 

 آرمان«یا بھ عبارتی » کامل و بی عیب و نقص بودن«کند، 
ی در اندیشھ . اما فقط این نیست. پاندورا است» ِشھر بودن

 دارند کھ تفاوتپاندورایی ھا آنقدر با ھم ژیژک، زمینی ھا و 
، کاری خیال یھر تالشی برای تبدیل یکی بھ دیگر ًاصوال

  . پردازانھ و عبث است
جا یکی دو مشکل دیدگاھی  خوب بھ نظر می آید کھ این

یکم اینکھ بھ سختی می توان استعاره و تشبیھ و نماد . وجود دارد
ذھن . ، حذف کردیر ھنررایانھ از یک داستان، یک اثرا اراده گ

بخشی از این ھا را . لف چنین چیزھایی را دائما خلق می کندؤم
اثر متوجھ باشد، ذھن مخاطب ی حتی بدون اینکھ خود سازنده 

این پیوندی است کھ دائما بین تخیل و واقعیت . کشف می کند
نھ جلوی شکل گرفتن استعاره و تشبیھ و نماد . برقرار می شود

بنابراین .  و نھ جلوی ھم ذات پنداری رارا می شود گرفت
 ھم بھ این سمت گرایش پیدا ًاست، و معموال» مختار«مخاطب 

می کند، کھ آواتار را از دریچھ دنیای امروز و معضالتش و 
آواتار، مخاطب را بھ فکر . آرمان یک دنیای متفاوت نگاه کند

کردن در مورد راه ھای برون رفت از شرایط موجود، فکر 
) یا آواتارھا( در مورد مسیرھای انتقال و ابزارھای واسط کردن

اگر . ه وا می داردو سرانجام عبور قطعی از مرز حال و آیند
لھ نگاه کنیم، پایان آواتار را می توان طور أاینگونھ بھ مس

قھرمان داستان یک سلسلھ معیارھا و ارزش : دیگری ترسیم کرد
نظام حاکم بر دنیای ھا و خصوصیاتی کھ منطبق بر مناسبات و 

کنونی است را بھ طور قطع کنار می گذارد و بھ موجودی 
بھ موجود نوینی کھ می تواند در راه . متفاوت تبدیل می شود

ساختن یک دنیای متفاوت مبارزه کند و سرانجام آن را در پیوند 
  . و ھماھنگی با نیروھا و عناصر بیشمار بسازد

 و نماد برای رسیدن بھ استعاره و تشبیھی کنار زدن پرده 
 باید انجام ًجوھر داستان، یک سطح از کار نقد است کھ حتما

ولی در سطوح ) یھ بھ تجرید کردن در یک کار تحلیلشبی(شود 
دیگر باید ھر آنچھ جسم و روح داستان را تشکیل می دھد در 

برای مثال، نمی توان مانند ژیژک . پیوند با ھم در نظر گرفت
 خصوصیت آشکارا نمادین قھرمان داستان بی توجھ از کنار

این نکتھ، پیامی روشن برای . یعنی معلول بودنش عبور کرد
تنھا راه غلبھ بر ناتوانی ھا، پذیرش ارزش : مخاطبان در بر دارد

  .ھا و معیارھا و خصوصیات نوین و متفاوت است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ھصفح                                                بذرنشریھ دانشجویی                                    پنجاه و دوم            شماره    

 

9
مقالھ، ژیژک ما را بھ خالصھ ای از کتاب ی در ادامھ 
 رجوع )7(»اع از آرمان ھای شکست خوردهدر دف«مشھور خود 

یک فرمول «کھ عنوان فرعی منظورم بخشی است . می دھد
اگر برایتان امکان دارد پیشنھاد می . بر خود دارد» یھالیوود

ل ِ فص(کنم متن کامل این بخش را از متن انگلیسی کتاب 
این بخش از کتاب . بخوانید") یاسطوره خانواده در ایدئولوژ"

نکات نغز و قابل توجھ بسیاری در بر دارد با ذکر ژیژک کھ 
نمونھ از آثار سینمایی بھ تشریح ایدئولوژی مسلط بر سینمای 

در عین حال، . ھالیوود و نشانھ گذاری ھای ویژه آن می پردازد
َاز ال بھ الی نوشتھ ژیژک گرایشی سرک می کشد کھ شایستھ  َ

» تایتانیک«لم ژیژک با نمونھ قرار دادن فی. بررسی و نقد است
کید می گذارد کھ ھیچ أساختھ جیمز کامرون، بر این نکتھ ت

امکانی برای عبور از مرزھای میان طبقات متخاصم و 
کارگر فقیر . وجود ندارد» زیر یک سقف«ھمزیستی این طبقات 

جوان و دختر ثروتمند جوان می خواھند این مرزھا را بشکنند و 
 برخورد ًی کنند، ولی ظاھرابرخالف معیارھای مسلط با ھم زندگ

از . کشتی با کوه یخ  و غرق شدن پسر مانع از این کار می شود
  ینظر ژیژک، کاری کھ واقعھ

تصادف کشتی با کوه یخ در 
سناریوی تایتانیک انجام داد در 
حقیقت پوشاندن آینده فاجعھ 
باری بود کھ انتظار این دو را 

.  می کشیدبھ عنوان یک زوج
دو یک توھم زیستی این  ھم
اما مرگ پسر، این توھم . بود

را زنده نگھ می دارد کھ انگار 
خوشبختی در انتظارشان بوده 

در واقع، اگر قرار باشد . است
ژیژک نسخھ متفاوتی از فیلم 
تایتانیک بسازد غیر ممکن است 
متحول شدن یکی از طرفین 

یعنی نھ آن جوان کارگر، امکان . ماجرا را بھ نمایش بگذارد
د دیدگاه و ارزش ھا و حتی موقعیت طبقاتی خود را بعد از دار

ازدواج با آن دختر عوض کند و بھ قول معروف بھ یک بورژوا 
تبدیل شود و نھ آن دختر امکان دارد کھ جایگاه و موضع طبقاتی 

کارگر قرار ی ًخود را اساسا تغییر بدھد و در سنگر طبقھ 
  .بگیرد

ژیژک، در » اف ناپذیرانعط«در نگاه اول شاید این موضع 
زمانھ ای کھ مخدوش کردن مرزھای طبقات و پرده افکندن بر 
منافع طبقاتی متخاصم رواج دارد، بھ نظر رادیکال و دلچسب و 

اما پشت این موضع، دیدگاھی وجود دارد کھ نمی . انقالبی بیاید
گذارد محکم و مطمئن در مسیر رھایی از این دنیای وارونھ 

جوامعی کھ : جوھر نگرش ژیژک اینست. طبقاتی گام بزنیم
خصوصیات اقلیمی و فرھنگی آشکارا متفاوت دارند نمی توانند 

ایده ھا و ارزش ھا و معیارھایی کھ . در ھم تداخل کنند) یا نباید(
در ھر یک از این جوامع متفاوت تکوین یافتھ است، قابل انتقال 

و نومیدی تالش برای انجام این کار بھ شکست . بھ دیگری نیست
موسی بھ دین خود، عیسی بھ دین «بھ قول معروف . می انجامد

تبلور روشن دیدگاه ژیژک را در آنجا می بینیم کھ او می . »خود
تصور این کھ دنبالھ «: کوشد دنبالھ ای برای فیلم آواتار بنویسد

دنبالھ ای کھ در آن . ای بر فیلم آواتار ساختھ شود، جالب است
سعادت و لذت، قھرمان ) یا یکی دو ماه(پس از یکی دو سال 

ماجرا کم کم احساس یک جور نارضایتی عجیب و غریب می 
  » .کند و دلش برای دنیای فاسد انسان ھا تنگ می شود

بر اساس بینش ژیژک، چون قھرمان داستان زمانی یک 
اما . بوده ھیچ امکانی برای متحول شدنش وجود ندارد» غریبھ«
 و با یک دورنمای ،یلیستی دیالکتیک یک دیدگاه ماتریااز

.  می تواند متحول شودً واقعاشخصیت نمادین، این یکمونیست
 آواتار، برخالف تصویر بدبینانھ ژیژک، می  یبنابراین دنبالھ

تواند شرح دست و پنجھ نرم کردن شخصیت ھایش با تضادھای 
ًجدیدی باشد کھ در آن جامعھ مرتبا رو می آیند و پاسخ می 

 آواتار می تواند داستان شکستن یا کناره گرفتن  ی دنبالھ.طلبند
حتی می . قھرمانان پیشین، و شکل گیری قھرمانان جدید باشد

تواند مبارزه بین دو قطب جامعھ برای تکامل و تحول بیشتر و 
 این. یا در جا زدن و عقبگرد بھ جامعھ کھن را بھ تصویر بکشد

داستان ی برای ادامھ کھ ژیژک فقط سناریوی ناگزیر باال را 
مل بیشتر در مورد أم می کند، باید ما را بھ فکر و تآواتار ترسی

ًفکر می کنم این دیدگاه بدبینانھ و ظاھرا . بینش وی وادار کند
بی «زیادی با نسبی گرایی و انعطاف ناپذیر اتفاقا قرابت 
پست » یبی اصول«و » یمعیار

مدرنیستی و سیاست ھای ھویت 
 بر مبنای این دیدگاه، .گرایانھ دارد

تحلیل جھانشمول از جامعھ ارائھ یک 
، و تالش برای عرضھ و تحقق یبشر

یک رشتھ ارزش ھا و مناسبات 
 مطلوب جھانشمول برای نوع بشر
. اقدامی بی ثمر و حتی زیانبار است

» عدم مداخلھ«ًاین ظاھرا یک جور 
فروتنانھ است کھ می خواھد خود را 

 تعیین از تفرعن جامعھ غربی و
تکلیف برای جوامع تحت سلطھ منزه 

  . جلوه دھد
با وجود ھمھ چیزھایی کھ در 
مورد دیدگاه ژیژک و زاویھ نقد او بھ آواتار گفتیم، آیا نوشتھ وی 
پرده از نکات مھم در مورد این فیلم بر نمی دارد و دید مخاطب 
را نسبت بھ اثر کامرون عمیق تر نمی کند؟ یا ھمان پرسشی کھ 

آیا شما بھ عنوان یک بیننده با ھمھ اجزاء : ر مطرح کردمباالت
داستان آواتار احساس راحتی می کنید و بھ نظرتان ھیچ جای 

  کار اشکال ندارد؟
بدون شک این کھ جیمز کامرون، آن قھرمان آمریکایی را بھ 
مقام رھبر و منجی جامعھ پاندورا ارتقاء می دھد، ریشھ در بینش 

کا دارد کھ یک بینش ریشھ دار بھ ویژه ملت آمری» برتر دیدن«
در این ھم . در جامعھ بورژوای سفیدپوست آنگلوساکسون است

 ژیژک بھ فرھنگ زوج سازی شک نکنید کھ آواتار بھ قول
، متکی بر ارزش و جایگاه خانواده در ایدئولوژی حاکم یھالیوود

ھمین فرھنگ است کھ قھرمان . امریکا، آلوده استی بر جامعھ 
اگر جیمز .  را در سناریو با دختر پاندورایی جفت می کندزمینی

کامرون این نوع نگرش را نداشت و از قواعد مسلط بر سینمای 
ھالیوود پیروی نمی کرد، ھیچ نیازی بھ این نمی دید کھ سرباز 
معلول آمریکایی را حتی بعد از تحولی کھ در بینش و اھدافش 

ً اصال. ره برساندصورت می گیرد بھ مقام رھبر و منجی سیا
اگر طرز .  را بھ عنوان منجی معرفی کندفردنیازی نبود کھ یک 

ی فکر کامرون این کھ ھست نبود، ھیچ نیازی نبود کھ رابطھ 
دوستی و رفاقت عمیق میان قھرمانان مرد و زن داستان را بھ 
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بنابراین نقدھایی کھ ژیژک . یک رابطھ زن و شوھری تبدیل کند
خانواده در ی ھای ھالیوودی و اسطوره فرمول ی از زاویھ 

ًایدئولوژی حاکم بر آمریکا متوجھ داستان آواتار می کند، اساسا 
ایرادی کھ در این چارچوب می . صحیح و روشنگرانھ است

 تعمیم گراتوان از نحوه نقد ژیژک بر سینمای ھالیوود گرفت، 
قابل تصور است کھ از نظر او غیر. بودن این نقد است

ا استیون اسپیلبرگ بتوانند تحت نی نظیر جیمز کامرون یسینماگرا
، آثار خوبی تولید یثیر شرایط خاص و انگیزش ھای مقطعأت

، منافع طبقاتی و مواضع ی خط و بینش فکرکنند کھ منطبق بر
بھ نظر می آید کھ . سیاسی یا ایدئولوژیک عمومی شان نباشد

 واقع، بین ژیژک نمی تواند یا نمی خواھد فاصلھ ای را کھ بھ
از زاویھ عملکرد مشخص و (ری اش ھنرمند و آثار ھن

. وجود دارد ببیند) ثیرگذاری اجتماعی مثبت یا منفی ھر اثرأت
انعطاف ناپذیری ژیژک در این زمینھ آن چنان است کھ برای 

ً بیتی را عمدتا ساختھ وارن) کمونیست ھا(» سرخ ھا«نمونھ فیلم 
ژیژک این فیلم را در . ندارزیابی می ک» یھالیوود«منفی و 

چارچوب فرمول زوج سازی ھالیوودی قرار می دھد و خرده 
می گیرد کھ چرا در آن، مھم ترین تحول سیاسی و اجتماعی قرن 

ی  روسیھ پس زمینھ رابطھ 1917بیستم یعنی انقالب اکتبر 
آمریکایی جان رید و ھمسرش ی عاطفی و زناشویی نویسنده 

جا پیش می رود کھ می   حتی تا این ژیژک)8(قرار گرفتھ است؟
 اعاده «ی گوید ھالیوود با ساختن این فیلم می خواستھ یک نسخھ 

از انقالب اکتبر کھ با ارزش ھای آمریکایی » حیثیت شدهی 
»  سرخ ھا«اما محور فیلم . خوانایی داشتھ باشد عرضھ کند

لھ زن أًسرخ ھا اساسا فیلمی مربوط بھ مس! انقالب اکتبر نیست
پر تالطم جان رید و ھمسرش ی لھ را در رابطھ أت و این مساس

بر متن موقعیت و روابط درون جامعھ روشنفکران چپ آمریکا 
شاید از نظر ژیژک، . ی می کنددر ابتدای قرن بیستم واکاو

لھ زن آنقدر اھمیت ندارد کھ یک فیلم طوالنی بھ آن أمس
 ای بھ لھأشود؛ بھ خصوص اگر در این فیلم مساختصاص داده 

واقعیت دیگری کھ ! عظمت انقالب اکتبر ھم مطرح شده باشد
ژیژک بھ راحتی از کنارش عبور کرده است مخالفت سرمایھ 

در ابتدای دھھ » سرخ ھا«گذاران بزرگ ھالیوود با تولید فیلم 
وارن بیتی بھ خاطر عالقھ شخصی اش .  است1980ضدانقالبی 

ھ اعتراضی و تمایالت بھ این داستان، و شاید ھم بھ خاطر روحی
 در ً خودش ساخت و اتفاقا یچپی اش، این فیلم را با سرمایھ

جالب . فیلم پر فروشی نشد» سرخ ھا«. گیشھ شکست خورد
 و برخورد مقامات سینمایی شوروی سرمایھ  کھ تحلیلاست بدانید

شبیھ بھ برخورد » سرخ ھا«داری در دوران برژنف بھ فیلم 
ن انقالب شد» یآمریکای« مقابلھ با ن ھا ھم برایآ! ژیژک بود

زمان و سراسیمھ دست بھ تولید یک  ، ھمیاکتبر در فیلم وارن بیت
فیلم بی خاصیت و اتو کشیده از زندگی جان رید و حضورش در 

   )9(. زدند کھ بھ اصطالح  اکتبر محورش باشد1917انقالب 
برخورد : بگذارید پاراگراف باال را در یک جملھ خالصھ کنم

بھ معنی پیش (» برخورد ایدئولوژیک«ک با ھالیوود، یک ژیژ
است کھ در آن تحلیل مشخص از شرایط مشخص و از ) داورانھ

حتی اگر تمامی فیلم ھای تولید . تک تک آثار، جای چندانی ندارد
شده در ھالیوود بھ نوعی بھ فرمول ھا و نشانھ گذاری ھای 

ر یک از این فیلم ھا آمریکایی ــ بورژوایی آلوده باشند ھم باید ھ
ثیر أد بررسی و تحلیل کرد و مضمون و ترا بھ جای خو

ًسیاسی عمدتا مثبت یا منفی ھرکدام را / ایدئولوژیک / اجتماعی 
  .دریافت

اینک بیایید تا نظرات انتقادی ژیژک را از درون دنیای 
آواتاری و تخیل سینمایی بیرون بکشیم و بھ درون دنیای واقعی 

ژک، کار را برای ما آسان کرده است و نیاز بھ خود ژی. ببریم
بندی  او در جمع. گمانھ زنی یا تفسیر و تعبیر حرف ھایش نیست

  :خود از آواتار می نویسد
این فیلم بھ ما می گوید تنھا انتخابی کھ بومیان دارند، این «

بھ . است کھ انسان ھا یا آنان را نجات بدھند یا نابودشان کنند
انتخابشان این است کھ یا قربانی واقعیت عبارت دیگر، حق 

امپریالیستی باشند یا نقشی را کھ برایشان در خیال سفیدپوستان 
  »!در نظر گرفتھ شده، ایفاء کنند

  :ژیژک ادامھ می دھد
ھمان زمان کھ فیلم آواتار در سراسر دنیا دارد پول در می «
، در اتفاقی کھ شباھت عجیبی با داستان این فیلم دارد.... آورد

  ».حال رخ دادن است
جا ژیژک توجھ ما را بھ ھجوم شرکت ھای حفاری  در این

معدن برای استفاده از منابع غنی بوکسیت در ایالت اوریسای ھند 
جلب می کند کھ با عکس العمل و مقاومت حاد قبایل محلی 

رھبری این دھقانان . روبرو شده است) متشکل از دھقانان فقیر(
ست گرفتھ اند و علیھ دولت ھند و شرکت کھ اینک سالح بھ د

افراد این . ھای سرمایھ داری می جنگند با مائوئیست ھا است
حزب انقالبی سال ھاست کھ در کنار توده ھای تھیدست و 

لحن ژیژک در . ستمدیده زندگی و کار کرده اند و جنگیده اند
توصیف موقعیت و عملکرد چریک ھای مائوئیست و قبایل فقیر 

حتی او ما را بھ گزارشی از .  جانبدارانھ استًھراھندی ظا
اما پیام ژیژک ) 10(. مناطق پایگاھی سرخ در ھند رجوع می دھد

، یک پیام روشنگر و انقالبی جاری در ھندی در مورد مبارزه 
بخش و برانگیزاننده برای مخاطبانش در جوامع سرمایھ ی رھای

 و چریک ھای ژیژک، قبایل فقیر ھندی. پیشرفتھ نیستِی داری 
ھمدردی و . مائوئیست را با اھالی پاندورا مقایسھ می کند

 کھ امپریالیست ھا و فقط تا این حد استھمراھی ژیژک با آنان 
ی شرکت ھا و دولت ھای تابعھ آن ھا حق ندارند برای جامعھ 

ھندی ــ پاندورایی تعیین تکلیف کنند و در برابرشان گزینھ قرار 
ی مبارزه ی یح ژیژکی از صحنھ در توصیف و تشر. دھند

انقالبی در ھند و مبارزه ضد سیستم سرمایھ داری در سایر نقاط 
 و دنیای واحدًدنیا ــ مشخصا در غرب امپریالیستی ــ ما با یک 

 کھ در شبکھ سلطھ و استثمار و ستم جامعھ بشری واحدیک 
بلکھ با . چندگانھ سرمایھ داری جھانی گرفتار آمده روبرو نیستیم

 . از ھم مواجھیم» غریبھ«دو دنیای متفاوت و 
ژیژک از ھمان گزارشی کھ باالتر بھ آن اشاره شد نقل قول 

فقط برای بقاء دارند می «می آورد کھ شورشیان مائوئیست 
د ًاصال در ذھن ژیژک نمی گنجد و بھ کت اش نمی رو» .جنگند

رغم ھر محدودیت ذھنی ی عل» چریک ھای مائوئیست«کھ این 
 دھھ 4شکال سیاسی کھ ممکن است داشتھ باشند، نزدیک بھ یا ا

است کھ حرکت خود را بر مبنای آموزه ھای مارکسیستی بھ 
آنان تالش می کنند اھداف جھانشمول انقالب . پیش می برند

کمونیستی را افق خویش قرار دھند و تحلیل و روش مارکسیستی 
ی تواند ژیژک نم. را با شرایط مشخص جامعھ ھند منطبق کنند

ی تصور کند کھ مائوئیست ھای ھند برای ساختن یک جامعھ 
روی در  نوین، برای برقراری یک نظام سوسیالیستی و پیش
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. خدمت ایجاد یک دنیای کمونیستی می جنگند و نھ برای بقاء
  یًاحتماال از دید ژیژک، مارکسیسم برخاستھ و متعلق بھ جامعھ

ن دیدگاه، او امکان نفوذ و با ای. غرب استی ردگرا و پیشرفتھ ِخ
ثیرگذاری و انطباق کمونیسم انقالبی را بھ مثابھ علم انقالب أت

انقالب در ھند ناممکن ی جھانی و رھایی نوع بشر بر پروسھ 
ثیرگذاری نظری و عملی انقالبیون أکان تمی داند؛ چھ رسد بھ ام

ًاحتماال ژیژک این . ھند بر کمونیست ھای دنیا منجملھ در غرب
تھ مائو تسھ دون را بھ یاد ندارد و یا بھ آن باور ندارد کھ گف
توپ ھای انقالب اکتبر روسیھ، مارکسیسم را برای جامعھ چین «

اگر مبارز آگاھی پیدا شود و بخواھد » .بھ ارمغان آورد
ًمارکسیسم را بھ پاندورا ببرد، احتماال ژیژک او را ھمان مطرود 

رد نقش منجی غریبھ ھا زمین غرب معرفی می کند کھ خیال دا
شکاف و فاصلھ ای کھ ژیژک میان بخش ھای . را بازی کند

او حتی بھ . مختلف جامعھ بشری می بیند، تکان دھنده است
ھنگام دفاعش از مبارزه در ھند نمی تواند تفاوت و تمایزی کھ 
بین ایده ھا و ارزش ھای خود ِ اروپایی اش با بومیان می بیند را 

  :بھ زبان نیاورد
حقیقت دارد کھ ھر دو گروه متخاصم در این جنگ «

بیرحمانھ نسبت بھ ھم خشونت ھای شدیدی اعمال می کنند و این 
با این ھمھ بدون آن . مائوئیست ھا خشن است» یعدالت خلق«کھ 

کھ مھم باشد این خشونت ھا چقدر بھ مذاق لیبرال ما ناخوشایند 
ًچون آنان دقیقا چرا؟ . است، ما حق نداریم آن را محکوم کنیم

  )11(».را دارند" اراذل ھگل"ھمان وضعیت 
ًبینش و طبعا عملکرد ژیژک در این محدوده جای می گیرد 

این خیلی تفاوت دارد با » .ما حق نداریم آن را محکوم کنیم«کھ 
انقالبی در ھند را جزیی از فرایند واحد ی بینشی کھ مبارزه 

وه، ناخوشایند بودن بھ عال. انقالب کمونیستی جھانی می داند
خشونت مائوئیست ھا در نظر ژیژک می تواند نشانھ ای باشد از 

قھر از یک دیدگاه ی عدم درک صحیح وی از مقولھ 
، بھ ییک ضرورت انقالبی یعنی قھر بھ مثابھ . یمارکسیست

از » اراذل«در اینجا الزم است مفھوم . مامای تاریخی مثابھ 
بتوانیم درک روشن تری از بینش دیدگاه ھگل را وارسی کنیم تا 

ھگل در بررسی تأثیر فقر بر انسان ھا بھ . ژیژک بھ دست آوریم
» اراذل و اوباش«تشریح پدیده ای پرداخت کھ خود نامش را 

فقر بھ خودی خود از انسان ھا اراذل و «: او گفت. گذاشت
این پدیده فقط زمانی ایجاد می شود کھ فقر با . اوباش نمی سازد

، یعنی خشم علیھ ثروتمندان و جامعھ و ییش ذھنیک گرا
 در واقع ھگل معتقد بود کھ خطر )12(».حکومت، ھمراه می شود

یعنی کسانی کھ . بزرگ فقر ایجاد جمع اوباش و اراذل است
این وضعیت فقط بھ . درآمدشان کفاف معاش شان را نمی دھد

 تولید فقر نمی انجامد بلکھ یک رفتار شورشی را ھم بھ وجود
اراذل و اوباش احساس درک امر صحیح، وفاداری . می آورد

نسبت بھ اصول اخالقی و معنوی و شرافت را از دست می 
چرا کھ این اصول برخاستھ از اتکای شخص بھ خود بھ . دھند

مشکلی کھ بھ نظر ھگل از این . فعالیت شخصی استی واسطھ 
وضع ناشی می شود اینست کھ شخص را از آزادی خویش، از 

  . حق لذت بردن از آزادی ھای جامعھ  مدنی محروم می کند
با این حساب، ژیژک دھقانان فقیر بھ پا خاستھ ھندی و 

ی رھبران مائوئیست آنان را بیشتر بھ صورت یک عارضھ 
جامعھ طبقاتی یا جھان امپریالیستی می بیند و نھ یک نیروی 

نقالب یعنی او ا. ی انقالبی و یک تشکل آگاه کمونیستاجتماعی
اجتماعی در ھند و نیروھای بالفعل و بالقوه اش را بیشتر بھ 

کسانی می بیند کھ تھاجم سرمایھ ی صورت واکنش مستأصالنھ 
البتھ ژیژک از . داری آنان را بھ یک شورش کور کشانده است

ًاستفاده نکرده، ولی قاعدتا شورش » شورش کور«عبارت 
 معنوی و شرافت کسانی کھ وفاداری نسبت بھ اصول اخالقی و

ً اما واقعا چھ عاملی باعث )13(!را از دست داده اند، کور است
کھ خود را ضد سیستم سرمایھ داری ــ (می شود کھ ژیژک 
انقالبی در ھند احساس ی با مبارزه ) امپریالیستی می داند

یگانگی نکند و حرکتش را در پیوند با این گونھ جنبش ھا و 
دنیا نداند؟ بھ نظرم این فاصلھ گرفتن انقالب ھا در گوشھ و کنار 

مخالفت سیاسی او با اھداف رادیکالی است ی ژیژک ھم نشانھ 
بھ ھم می ریزد، و ھم برخاستھ از » بیش از حد«کھ جامعھ را 

و » یه ال دمکراساید«بینشی کھ بھ ھر شکل بھ چارچوب 
روی دیگر این سکھ، . ارزش ھای لیبرال غربی متصل است

 حرکت مسالمت آمیز و رفرمیستی جنبش سبز ستایش ژیژک از
در ایران و مسکوت گذاشتن ماھیت ارتجاعی رھبران اصالح 

  )14(.طلب حکومتی است
سرانجام اینکھ اگر می خواھید بھ طور خالصھ درک و 
رھنمودی کھ ژیژک در رویارویی با نظام حاکم بر دنیا فرمولھ 

نقد آواتار مراجعھ می کند را بفھمید بھ ھمان ابتدای مقالھ اش در 
  : آنجا کھ می نویسد. کنید

  .یا پذیرش واقعیت یا انتخاب خیال، کار اشتباھی است«
ً اگر ما واقعا می خواھیم واقعیت جامعھ مان را تغییر بدھیم 
یا از آن فرار کنیم، اولین کاری کھ باید بکنیم این است کھ خیال 

ار بیاییم، تغییر ھایمان را کھ باعث می شوند ما با این واقعیت کن
  ».بدھیم

فرمول بندی باال بھ ظاھر موجھ و حتی مبارزه جویانھ جلوه 
. می کند اما در واقع یک فرمول بندی نادرست و یک جانبھ است

مشکل، پذیرش . ًاوال دنیای موجود یک واقعیت متضاد است
قطب بلکھ گردن گذاشتن بھ .  بھ نام واقعیت نیستچیزی کلی

/ اقعیت است، یعنی نظام جھانی استثمارگرانھ این ومسلط و غالب
در آن سوی معادلھ ھم . طبقاتی موجود/ مردساالرانھ/ ستمکارانھ

بلکھ با . خواب و خیال روبرو نیستیمی ًصرفا با گزینھ 
 مادی و پتانسیل  یپایھ گزینش رویایی مواجھیم کھ ضرورت
 در شرایط و مناسبات دنیای کنونی یعنی در واقعیت عینی اش

.  برای تحققش تالش کردآگاھانھموجود قرار دارد و می توان 
ژیژک بر تغییر یا فرار از واقعیت تأکید دارد، در حالی کھ باید 

متضاد و مثبتی کھ در واقعیت وجود دارد، ی با اتکاء بھ جنبھ 
ژیژک از ضرورت کنار گذاشتن خیال . دنیا را دگرگون کرد

ت می شود صحبت می کند ھایمان کھ باعث کنار آمدن با واقعی
در حالی کھ ھمیشھ باید رویای دگرگونی شرایط را در سر 

بھ قول لنین باید رویاپرداز بود، چرا کھ بدون آن، . پروراند
انگیزه و نیروی الزم برای انجام کار بزرگی مانند انقالب 

کنار نیامدن با «تأکید ژیژک بر . اجتماعی فراھم نخواھد شد
ین می تواند بھ معنی ھمیشھ در اپوزیسیون اما ا. است» واقعیت
یعنی . باشد) یا تالش نکردن برای کسب قدرت سیاسی(ماندن 

نومیدانھ ای کھ مدت ھاست گریبان بسیاری از ی بازتاب روحیھ 
 چپ در کشورھای سرمایھ داری ِروشنفکران دگراندیش

  . امپریالیستی را گرفتھ است
ال، نسخھ ای از فیلم بگذارید ما ھم با توجھ بھ بحث ھای با

آواتار را در ذھن بسازیم کھ شخصیتی با بینش ژیژک ھم در آن 
ًاحتماال این شخصیت، نزدیکی ھای کابین . حضور دارد

آفتابی نمی شود » خواب و آواتار و انتقال«دانشمندان و سلول 
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ًاو احتماال نقش یک . ت بومیان در آیدأناخواستھ بھ ھیمبادا 
ھ را بھ عھده می گیرد و نقشھ ھای  در سفینخوانمخالف 

این شخصیت . تجاوزگرانھ نظامی را با صدای بلند افشاء می کند
ًاحتماال قھرمان معلول و مطرود زمینی را بھ باد انتقاد می گیرد 
کھ چرا قصد قاطی شدن با غریبھ ھا را دارد و شاید ھم بر 

حضور چنین ! سرش فریاد می کشد کھ مواظب رذل ھگلی باش
 ھای بیشتری یتی در فیلم آواتار می تواند تضادھا و بحثشخص

چند کھ نمی تواند سرنوشت ساز و الگو را بھ میان بکشد، ھر
   ■.باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ
  توضیحات

خي مشاھدات در مورد جنگ ھاي فرھنگي، بر: باب آواكیان )1
  2010، آوریل 198نشریھ انقالب شماره 

جعبھ جادویی در اسطوره ھای یونانی کھ : Pandoraپاندورا ) 2
متعلق بھ زنی بھ ھمین نام بود و ھر کس آن را می گشود سرگردانی 

  .یا شر را برای دنیا بھ ارمغان می آورد/ ابدی نصیبش می شد 
یک نامگذاری اختیاری برای یک ماده : Unobtanium آناوبتانیم) 3

در زبان انگلیسی » یدست نیافتن«معدنی تخیلی کھ ما را بھ یاد کلمھ 
  .می اندازد

گذاری اختیاری برای موجودات تخیلی کھ  یک نام: Na’viنھ وی ) 4
  .باشد» یطبیعت ـ زندگ« Nature-Vieمی تواند مخفف 

َاری برای ابر ـ درخت اسطوره یک نامگذاری اختی: Eywaایوا ) 5 َ
  . در التین باشدEva» حوا«ای کھ می تواند یادآور کلمھ 

در اسطوره ھای ھندی بھ معنی پیکری زمینی : Avatarآواتار ) 6
 دو واسط بین. است کھ روح یکی از خدایان در آن حلول کرده است

  .یدنیای طبیعی و ماوراء الطبیع
7 (In Defense of Lost Causes   2008» ورشو«نشر   
کھ » سرخ ھا«در اینجا دو پاراگراف از نوشتھ ژیژک درباره فیلم ) 8

در نسخھ فارسی قابل دسترس در اینترنت حذف شده است را نقل می 
  :کنم
 اوج مسخره در این روال کار، یعنی بھ صحنھ آوردن وقایع  ینقطھ«

سرخ " شکل گیری یک زوج، فیلم  یتاریخی عظیم بھ مثابھ پس زمینھ
ھالیوود در این فیلم راھی .  است1981اثر وارن بیتی در سال " ھا

ترین تحول ثیرگذارأًثیت از انقالب اکتبر کھ مسلما ت حی یبرای اعاده
و " جان رید" زوج در این فیلم،. تاریخی قرن بیستم است پیدا کرد

آتش . در یک بحران عاطفی عمیق بھ سر می برند" لوئیز بریان"
 شعلھ ور می شود کھ لوئیز، جان را ًن دو زمانی مجدداعشق میان ای

  .در حال یک سخنرانی شورانگیز انقالبی می بیند
بھ دنبالش، صحنھ عشق بازی این زوج می آید کھ با صحنھ ھای الگو 

بعضی از این صحنھ ھای . وار انقالب، تدوین موازی شده است
ًمثال . دانقالب آشکارا بھ صورت پژواک عمل جنسی جلوه می کنن

دخول جنسی جان و لوئیز را شاھدیم، دوربین کات ی وقتی کھ صحنھ 
می شود بھ خیابانی کھ در آن انبوه تیره رنگ تظاھرکنندگان صحنھ را 

کھ شبیھ آلت جنسی (پر می کنند و از پیشروی یک قطار شھری 
 کل این صحنھ سرود  یبر زمینھ. جلوگیری می کنند) مردانھ است

اوج ارضاء ی وقتی کھ در نقطھ .  بھ گوش می رسد»انترناسیونال«
، شخص لنین را در حال سخنرانی برای نمایندگان در یک سالن یجنس

 دانا می ماند کھ ِمملو از جمعیت می بینیم، او بیشتر بھ یک آموزگار
ناظر بر آغاز عشق یک زوج است تا یک رھبر انقالبی 

بر ھم می تواند قابل از نظر ھالیوود حتی انقالب اکت. یاحساساتغیر
  ».قبول باشد اگر بھ بازسازی یک زوج خدمت کند

اگر اشتباه نکنم این فیلم بھ کارگردانی سرگئی باندرچوک در ) 9
مشارکت با کمپانی ھای اروپایی ساختھ شد و فرانکو نرو و سیدنی رم 

  . بازیگران اصلی اش بودند
ھور ھند بھ نام  مترقی مش یاین گزارش را یکی از زنان نویسنده) 10

تھیھ کرده کھ خود مدتی را در مناطق پایگاھی » یآروند ھاتی رو«
ّنویسنده در این گزارش، اھداف محقانھ . انقالبی بھ سر برده است

حزب مائوئیستی و توده ھای تحت رھبری اش برای جھانیان بازگو 
کرده، بھ افشای چندین دھھ استثمار و ستم و تجاوز علیھ مردم محروم 

  .ن مناطق پرداختھ استای
ژیژک کھ بر ی فارسی این پاراگراف از مقالھ ی در ترجمھ ) 11

در آن نسخھ . روی اینترنت قرار گرفتھ، دو اشتباه مفھومی وجود دارد
چنین "مائوئیست ھا خشن است» عدالت خلقي«و این کھ "عبارت 

 در." و این کھ مردم بھ مائوئیست ھا رحم نمی کنند«: ترجمھ شده است
را » اراذل ھگل«ًآنان دقیقا ھمان وضعیت " ادامھ نیز بھ جای عبارت 

ًچون وضع آن ھا دقیقا ھمان حکومت : "، چنین ترجمھ شده است"دارند
  ."اراذل ھگل است

  » فلسفھ حق«نقل قول مشھور ھگل از اثر ) 12
دقیق تر » اراذل ھگل«برای این کھ نظر ژیژک در مورد ) 13

با نقل خشی از یک نوشتھ دیگر کھ وی در آن منعکس شود، در اینجا ب
 بھ این مقولھ پرداختھ را ًمشخصا» فرانک رودا«یید آمیز نظرات أت

  :می آورم
 درستی در موردش در حالی کھ رذل ثروتمند ھمان گونھ کھ ھگل بھ"

 یک رذل خاص است، اما رذل فقیر در خود ًافقضاوت می کند صر
 اخالق  یمتر از عامیت مقولھیک بُعد نھفتھ عام دارد کھ چیزی ک

  ."ھگلی نیست
  :ژیژک، خود ادامھ می دھد

 رذل با  یبنابراین می توان نشان داد کھ بحث ھگل در مورد مقولھ«
  ی از نظریھًو عمال. قالب فرایند دیالکتیکی خود ھگل ناھمخوان است

دیالکتیکی صحیح کلیت، بھ یک مدل مشترک از کل اجتماعی نزول 
یا معنی حرف ما این است کھ فقط با عبور از ھگل بھ ولی آ. می کند

 یک  یمارکس، معضل حل می شود؟ آیا اگر ما پرولتاریا بھ مثابھ
را جایگزین مقولھ رذل کنیم، ناھمخوانی رفع می "  جھانشمول یطبقھ"

رذل «جایگاه . عکسدرست بر. ان استدالل آورد کھ خیرشود؟ می تو
  یطبقھ.  امروز استرھای جدید ترجمان فالکت پرولتًکامال» عام

حقوق و آزادی ی  از طریق شرکتش در عرصھ ً کالسیک دقیقاِکارگر
 از ً آنان دقیقا فاکتوییعنی بردگی دو. ھا است کھ استثمار می شود

یعنی از . ندخود شکل ِ استقالل و آزادی شان است کھ تحقق پیدا می ک
تی حق استثمار از رذل امروز ح. مین معاشتأطریق کار کردن برای 

وضعیتش بین موقعیت یک . شدن از طریق کار ھم دریغ می شود
قربانی کھ از طریق صدقھ ھای انسان دوستانھ گذران می کند و 
موقعیت یک تروریست کھ یا باید مھارش کرد و یا سرکوب، در 

 ھمان طور کھ ھگل توضیح داد آنان گاھی ًو دقیقا. نوسان است
 تقاضای معاش بدون کار کردن، فرمولھ خواستھ ھایشان را بھ شکل

  »     ).یمثل دزدان دریایی سومال(می کنند 
، از جنبش یفارستلویزیونی با بی بی سی ی ژیژک در مصاحبھ ) 14

می تواند سبز بھ عنوان حرکت دمکراسی خواھانھ جدیدی یاد کرد کھ 
بدون شک منظور ژیژک، چیزی . بھ مردم جوامع غربی درس بدھد

بھ مردم دنیا، یا » گزارشگر/ شھروند«ی بیشتر از معرفی پدیده 
اطالع رسانی و تبلیغ و ی برخی ابتکارھای جوانان ایرانی در زمینھ 

جو گیر شدن ژیژک در مواجھھ با جنبش . سازماندھی شبکھ ای بود
 یادآور شیفتگی اولیھ میشل فوکو نسبت بھ انقالب سبز بھ شکل غریبی

مدرنیست و ی درس ھای معنوی آن برای جامعھ « و 57اسالمی 
 در میلیون ھا نفردر واقع ژیژک از این کھ . است» یبیروح غرب

» یر متمدنانھ غربرفتا«، از خود یک شرقيخیابان ھای یک کشور 
ز و رفرمیستی نشان دادند و دست بھ یک حرکت مدنی مسالمت آمی

                  .زدند بھ وجد آمده است
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  لھ زن أنگاھی بھ مس
  ردُجنبش ملی ک در پرتو

  
کنفرانس بنیاد پژوھش ھای "این مطلب برای اولین بار در 

   ارائھ شده است2010در پاریس در جوالی "  زنان ایران
  

  سھیال قادری
یرین عزیز فرزاد کمانگر، شی سخنم را با درود بھ خاطره 

علم ھولی فعالین سیاسی کرد و سھ ھم بند دیگر آنان آغاز می 
  اردیبھشت بھ جرم فعالیت سیاسی 9كسانی كھ در سحرگاه . كنم

 ستم ملی و گرانھ شان و مبارزه برای جامعھ ای عاری از و آگاه
مظلومیت توسط  معصومیت و ، بایبی عدالتی ھای اجتماع

  .ل رسیدنددژخیمان رژیم جمھوری اسالمی بھ قت
 

. لھ زنان در پرتو جنبش ملی کرد استأموضوع این بحث مس
 من در این سخنرانی تالش می کنم ابتدا تصویری کلی و مختصر

ارائھ دھم و بر بستر این  از جنبش ملی کرد از منظر تاریخی
، بھ نقش و جایگاه زنان، بھ موازات تغییر و تحوالت ینمای کل

ی از این رو بھ رابطھ . ردازم کنونی بپ یاین جنبش تا دوره
جنبش ملی و جنبش زنان و دوری ھا و نزدیکی ھای موجود 

ھمین جا یادآوری می کنم کھ . نسبت بھ یكدیگر خواھم پرداخت
زنان کرد چندین رشتھ کوه ستم بر شانھ ھای خود حمل می کنند، 

زنان كرد . پذیرندستم ھایی کھ در ھم تنیده شده و از ھم جدایی نا
، جنسیتی و مذھبی را تجربھ می کنند، ی، طبقاتین  ستم ملھمزما

اما سخنرانی من محدود بھ بررسی رابطھ جنبش ملی و جنبش 
 بر کردستان ًبرای پیشبرد بحث خود عمدتا. زنان خواھد بود

ترکیھ نیز سود ی  و گاه از نمونھ كرده ام عراق و ایران تمرکز
  .جستھ ام

 موانعی كھ امروزه بر سر  در انتھای صحبتم بطور کوتاه بھ
راه پیوند واقعی جنبش زنان كرد و جنبش سراسری زنان ایران 

  . وجود دارد، اشاراتی خواھم داشت
اما قبل از ھمھ اجازه دھید شما را در یک سفر تاریخی بھ 

  .کردستان با خود ھمراه کنم
  

  ؛ بیداری زنانیبیداری مل
  

 سرزمین کردھا دری  بھ مبارزه ًجنبش ملی کرد اساسا
  در 1923کردستان اطالق می شود، سرزمینی کھ در سال 

شھر لوزان توسط قدرت ھای بزرگ مستعمراتی چون انگلیس بھ 
 اما 1.چھار قسمت بین ایران، عراق، ترکیھ و سوریھ تقسیم شد

، وحدت و یدی ھرگز نتوانست ھمبستگی مبارزاتاین تقسیم بن
ن جھت بررسی بھ ھمی.  رھایی ملی را تضعیف کندِخواست
 جنبش ملی کردستان ایران بدون آگاھی از چند و چون مسألھ

                                                           
لھ أ، مس1920در سال " سور"، قرارداد  بعد از سقوط امپراتوری عثمانی-1

 خود پیش بینی 64 تا 62ایجاد یک دولت خودمختار کرد را در ماده ھای 
دولتی کھ در طی یک سال بعد از ھمھ پرسی می بایست بھ دولت مستقل . کرد

محدوده ھای این دولت عمدتا شامل بخشی از کردستان . کردستان تبدیل شود
  .فعلی ترکیھ بود

بخش ھای دیگر کردستان واقع در ترکیھ، عراق  ھمین جنبش در
بھ ھمین ترتیب بدون بررسی نقش و . و یا سوریھ میسر نیست

، نمی یستر تاریخی مبارزه برای رھایی ملجایگاه زنان بر ب
عیت کنونی جنبش زنان در توان درک درستی از تحرکات و موق

  .سرزمین کردستان داشت
رنیتھ در خاورمیانھ جنبش ملی کردستان ھمراه با ظھور مد

قرن بیستم یعنی شکل گیری  نوزدھم و اوایل در اواخر قرن
، یملی گرای. عمیقی را از سر گذراند مرکزی تغییرات دولتھای

م آن معنا و مفھو بعنوان تفکر مدرن در ھمین دوران رشد کرد و
  .تالش و مبارزه برای ایجاد دولت ملی کردھا بود

   
تبلور مدرنیتھ در میان ملت کرد بطرق گوناگونی بیان می 

 در "کردستان"کردی بنام ی اولین روزنام   1898  در سال.شد
 دیگری بھ دو زبان ترکی و  ی در ھمان سال روزنامھقاھرە و

سری  یک1908در سال  .کردی در استانبول منتشر شدند
، و "جمعیت تعالی و ترقی کردستان"نھادھای سیاسی از جملھ 

کردی در سراسر ل آن انجمن ھا و کلوب ھای متعدد بدنبا
  . کردستان عثمانی متولد شدند

  
 مانند  مطبوعات کرد زبان1913 و 1912ای در سال ھ

 1913در سال . ، منتشر شدند"ھھ تاوی کرد"و " ڕۆژی کرد"
، با "اولیویھ رفعت"بھ سردبیری " دنیای زن"ھفتھ نامھ ی 

ھمکاری و تشویق ھمسرش، موالنا آزاد رفعت، روزنامھ نگار 
این ھفتھ نامھ کھ چندین بار توقیف شد، بھ  2.کرد منتشر شد
نظر از ھرگونھ  عثمانی صرفدر امپراطوری صدای زنان 

شماره (تعلق مذھبی و قومی تبدیل شده بود و آخرین شماره 
، 1908قبل از آن در سال .  منتشر شد1921در سال ) 200

قاسم امین حقوقدان و قاضی کرد ساکن مصر کتابی بھ زبان 
ھا در کشور مصر  عربی در مورد آزادی زنان نوشت کھ مدت

  . ممنوع بود
ر مدرنیتھ پیش از ظھور مطبوعات کرد زبان، تحقق عناص

پروسھ مدرنیتھ در امپراتوری عثمانی در کردستان در چارچوب 
 مسألھولی این بار این مطبوعات ضمن طرح . رح می شدمط

ملی بھ عنوان حق داشتن دولت مستقل، بھ عناصر تقویت کننده 
یكی از ی  بھ مثابھ اینجاست کھ جایگاه زن.  پرداختندمسألھاین 

  .  عناصر مھم مدرنیتھ  مطرح شد
  

 کردی عامل مھمی ِآموزش بھ زبانیادگیری و گسترش 
ن منظور كھ کردھا نیز نشان دھند کھ دارای  بدا.بشمار می رفت

در ھمین دوران . زبان و ادبیات نوشتاری و تاریخ مکتوب ھستند
عنوان معلم و مادر برای تربیت نسل ھای ھ است کھ نقش زن ب

 :ژانت کالین می گوید. آینده در ادبیات ناسیونالیستی مطرح شد
اسی آموزش و پرورش است، اما یک عنصر اسی زبان وسیلھ «

ھویت ملی وایجاد دولت مستقل است و در این زمینھ زنان نقش 
  3.»ملی کردھا دارندی مشخصی در تحقق پروژه 

                                                           
گام با اپوزیسیون عثمانی برای   موالنا آزاد رفعت متولد سلیمانیھ بود و ھم- 2

وی در این راه . راتیک و آزاد فعالیت و مبارزه می کردایجاد جامعھ ای دمک
 در سوریھ در تبعید 1930بارھا زندانی، شکنجھ و تبعید شد و در سال 

 .درگذشت

3 - Janet Klein, En-Gendering Nationalism: The “Women 
Question” in Kurdish Nationalist Discourse of the Late 
Ottoman Period, In Women of a Non-State Nation, The 
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 در استانبول» جمعیت ترقی زنان« در فضای چنین گفتمانی 
. سیس شدأت» جمعیت ترقی کردستان« در کنار 1919در سال 

را منتشر می کند کھ یکی از " ژن"ی این جمعیت، نشریھ 
حث آن، مسائل اجتماعی و جایگاه زنان و افزایش سطح مبا

  4.آگاھی آنان در خانواده و اجتماع بود
  

 بسیاری از رھبران جنبش کردستان در 1920بعد از سال 
عثمانی از استانبول بھ کردستان جنوبی واقع در عراق مھاجرت 

ویژه در مورد زنان با خود ھ آنھا اندیشھ ھای مدرن را ب. کردند
فاطمھ محی الدین در ھمین سال مدرسھ ای .  منطقھ بردندبھ این
  5.سیس کردأدر شھر سلیمانیھ، برای دختران  ت" الزھرا"بنام 

 و 12، خانواده ھای متعدد، دختران "کویھ" چنین در شھر ھم«
را بھ مدارس پسرانھ می فرستادند تا در کنار  سالھ خود 13

  6.»ندیکدیگر درس بخوان
  

كھ از   کردِمدار امھ نگار و سیاستعبدالھ جودت روزن
 حقوق زنان در مالکیت خصوصی دفاع می کرد، ھمراه با یکی

مدرسھ ای مختلط برای " یاسحاق سکوت"از دوستان خود بنام 
در کردستان ترکیھ  "خارپوت"دختران و پسران کرد در شھر 

   7.سیس کردأت
  

ت عنوان تربیھ عالوه بر اھمیت آموزش و تعلیم برای زنان ب
، ما یتقال دھندگان زبان و حفظ ھویت ملكنندگان نسل آتی و ان

ھا و احزاب زنانھ ای  سیس نھادھا، سازمانأدر این دوره با ت
ھا، در پی جلب  روبرو ھستیم کھ ھماھنگ با این آموزش
اولین حزب زنان در . پشتیبانی آنان برای جنبش ھای ملی ھستند

سس این ؤوجود آمد، مقیمومیت بریتانیا بکردستان عراق تحت 
شیخ محمود رھبر جنبش ی ، خواھرزاده »حفص  خانم«حزب 

.  بود1923 تا 1919استقالل طلب کردستان عراق در سالھای 
  .ھدف این حزب جلب پشتیبانی زنان برای جنبش ملی بود

   

                                                                                                   
Kurds, Edited by Shahrzad Mojab, Mazda Pulishers.Inc, 
2001. 
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خانواده، ایجاد ی ضرورت اصالحاتی در زمینھ  اختصاص داده شده بود و بر

والدین خود را از دست داده اند کار برای بیوه زنان، سرپرستی کودکانی کھ 
این بند در شرایطی . کید شده بودأم چنین کمک ھای مالی برای فقرا تو ھ

 علت کشتارھا و جاھ طرح شد کھ تعداد بیوه زنان و کودکان بی سرپرست ب
، توسط دولت ترک ھای جوان 1917جایی ھای اجباری کردھا در سال ھ ب

ات بیشتر می توان بھ کتاب واسیلی نیکی برای اطالع. بسیار افزایش یافتھ بود
  .محمد قاضی مراجعھ کردی ترجمھ " کردھا و کردستان"تین 

 
5 - Rohat Alakom, Kurdish Women in Constaninople at the 
Beginnig of the Twentieth Century, Translated by Michael 
L.Cheyt,  In Women of a Non-State  Nation… 

6 -- Shahrzad Mojab, The Solitude of the Stateless: Kurdish 
Women at the Merging of Feminist Knowledge, In  Women 
of a Non-State  Nation… 
 
7 - Rohat Alakom ...  
 

جنبش ملی کرد نشان می دھد کھ کردھا ی بررسی این دوره 
در اوایل قرن بیستم یا نیز مانند مشروطھ خواھان در ایران 

در امپراطوری عثمانی موضوع آموزش و " ترک ھای جوان"
پرورش زنان را در چارچوب بھبود روابط خانواده، تربیت 

  یھمانند دوره. فرزندان و ھم چنین انتقال فرھنگ ملی می دیدند
 تقویت ملی گرایی و جنبش ھای مشروطھ، زنان جزیی از فرایند

گرچھ در ھمان زمان ھمانند . لی بودند و سرانجام دولت مملی
 برابری حقوقی زنان ل أمس«جا  جا و آن  مشروطھ این یدوره
  8.» بارھا در مطبوعات کردی مطرح می شدھاو مرد
  

خاورمیانھ ی منطقھ ی آموزی زنان، ویژه سوادی البتھ ایده 
این یكی از ایده ھای اصلی متفكران . یا جنبش ملی کرد نیست

وپا بود كھ خواھان مقابلھ با  قید و بندھای سنتی مدرنیتھ در ار
جوامع پیش از سرمایھ داری بودند، قید و بندھایی كھ مانع از 

.  اجتماعی جامعھ می گردید-شركت زنان در حیات اقتصادی 
ھا یاری می اگرچھ تحقق شعار تعلیم و تربیت زنان بھ بیداری آن

  .یداری زنانھ نبود، ھنوز بیان آگاھی و بیرساند، اما این بیدار
   

 یكی از مفاھیم اصلی مدرنیتھ، شکل گیری دولت مرکزی بود
، در ی اروپایً، خصوصایكھ در جوامع صنعتی کشورھای غرب

 از طریق  ً سرمایھ داری و ایجاد دولت عمدتا ی توسعھروند
در حالی کھ شکل . تحوالت دمکراتیک و از پائین انجام گرفت

 از باال و توسط دولت ھای ًھ عمدتاگیری دولت ملی در خاورمیان
، سیاسی و نظامی آنان ی آن زمان  و نیازھای اقتصاداستعمارگر
  یشکل گیری دولت رضا شاه در ایران یک پروسھ. عملی شد

 تحت  مللعیین شده بود کھ با سلب حقوق ملیناقص و از باال ت
خوبی این روندھا را ھ مثال عراق و سوریھ ب.  شکل گرفتستم

البتھ روشن است کھ كماكان ستم ملی در .  می دھندتوضیح
مناطقی ھم کھ دولت مدرن از پائین شکل گرفت موجود است، 

  . موضوع بحث من نیستًاما دالیل آن فعال
  

عھدنامھ لوزان در سال  ایجاد جمھوری ترکیھ متعاقب
، قدرت گیری سلسلھ پادشاھی پھلوی در ایران در سال  1923
 عراق تحت قیمومت بریتانیا و دولت ، ایجاد پادشاھی1925

 آغاز  ی، نقطھ1920سوریھ تحت قیمومت فرانسھ در سال 
ھ ب. انكار رسمی حقوق  کردھا در خاورمیانھ محسوب می شود

شد و جنبش ملی طور رسمی ملت کرد بین چھار دولت تقسیم 
یک  ھای دولتی ھر رویدادھا و سیاست ثیرأکرد این بار تحت ت
سیر خود را با ویژگی ھای متفاوت طی می از این کشورھا م

  . کند
  

از یک سو . از این پس زنان، حیطھ کشمکش دوجانبھ ھستند
دولت ھای ملی تازه شکل گرفتھ می خواھند تصویری متناسب 

نشان دھند، از سوی دیگر جنبش ھای " دولت مدرن"از آنان در 
ا ملی کرد خواستار تحقق حقوق زنان بعنوان بخشی از برنامھ ھ

  .و آرزوھای پروژه ملی ھستند
  

 نمی توانست  در ترکی مصطفی کامل" ممدرنیس " یپروژه
سیس أبھ محض ت. ن سرکوب جنبش ملی کرد تحقق یابدبدو

                                                           
8 - Shahrzad Mojab, The Solitude of the Stateless…  
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زبان کردی حتی . جمھوری ترکیھ، زبان ترکی زبان رسمی شد

 گفتگو در اماکن عمومی و خصوصی ممنوع شد ِبھ عنوان زبان
ترک ھای "جای کرد،  ھ  شد کھ بو ھویت کردھا آن چنان نفی

رکیھ در سال جنبش ھای ملی کردستان ت. نامیده شدند" کوه نشین
و ) یحكار(1930، )آرارات(1927، )شیخ سعید(1925ھای 

 این  خاطراتدر. بھ شكل خونینی سرکوب شدند) درسیم (1937
دوره می خوانیم کھ صدھا زن از ترس تجاوز سربازان کمالیست 

برای نمونھ بعد از شکست جنبش درسیم صدھا . خودکشی کردند
  9.غرق کردند "موزور"زن و دختر خود را در رودخانھ 

  
سھم زنان ترک در البتھ در کنار این سرکوب ھای خونین 

مصطفی كمال، بھ تصاویری بی حجاب " یمدرن ساز"پروژه 
مصطفی کمال . در عکس ھای رسمی دولتی محدود می شد

ھا  کھ آن ھا را با ادعای اینکردتالش کرد سرکوب جنبش 
در ترکیھ ھستند، مشروع جلوه » مدرنیتھ«واپسگرا و مانع روند 

او در تحمیل این ایده در سطح افکار عمومی ترک و . دھد
  10.محافل سیاسی دیپلوماتیک غربی موفق شد

   
  

، یبھ ھمان ترتیب در ایران، رضا شاه بنیان گذار سلسلھ پھلو
تحمیل زبان واحد فارسی و ھویت را در چارچوب » مدرنیتھ«

در مقابل رسمی شدن زبان . ردواحد ملت فارس تعریف ک
در . ه شد، زبان ملل دیگر سركوب و بھ حاشیھ راندیفارس

، آداب و رسوم محلی ممنوع شد و یکردستان زبان، لباس كرد
یادآوری . بجای آن زبان فارسی و لباس فرنگی اجباری گردید

نتی در کردستان ربطی بھ کشف حجاب کنم کھ ممنوعیت لباس س
خصوص تھران ندارد، این ھ رضا شاه در مناطق دیگر ایران ب

 سلب و انكار حقوق ممنوعیت در کردستان جزئی از برنامھ کلی
رضا شاه در كردستان با شدتی بیشتر . ملی و فرھنگی کردھا بود

این . از دیگر مناطق بھ اسکان دھی اجباری عشایر دست یازید
سازی بر خود داشت در واقع تخریب  " مدرن"ه کھ اتیکت پروژ

اقتصادی بخش قابل توجھی از ملت کرد بود  سامان اجتماعی و
و آماج اصلی آن کنترل مرزھا بھ منظور ممانعت از روابط بین 

  .کردھای ایران با ترکیھ و عراق بود
   

 پس از پایان جنگ جھانی دوم و تضعیف دولت مرکزی 
در . یدی در تاریخ جنبش ملی کرد ورق خوردایران، صفحھ جد

اولین برای .  جمھوری کردستان در مھاباد متولد شد1946سال 
این جمھوری بھ زنان كرد اجازه داد كھ فضای خانھ را ترک  بار

زنان جایگاھی در صحنھ . کنند و وارد فضای عمومی شوند
ھمسر و دختران رئیس جمھور، قاضی . سیاسی پیدا کردند

ھای عمومی شرکت  در تمام گردھمایی ھا و تظاھراتمحمد، 
نوشتھ ھای برخی از زنان معلم بھ مطبوعات راه پیدا . می کردند

                                                           
9- Kendal « Le Kurdistan de Turquie » in Les Kurdes et le 
Kurdistan, sous la direction de Gérard Chaliand, Paris, 
Maspero, 1981, p. 103. 
 

 بسیاری موجود  در آرشیوھای وزارت خارجھ فرانسھ و انگلیس شواھد  -10
 استعماری آن زمان کھ منافع خود را در ایجاد کشوری با قدرت ھای. است

 می توانستند ًده بودند، طبعابھ رھبری مصطفی کمال قبول کر" مدرن"ثبات و 
خواھانھ را  براحتی با استدالل ھای وی ھمسو شده و این نھضت ھای آزادی

  .ارتجاعی و ضد مدرن بنامند
 

کرد، حداقل ما با آثار ادبی شش تن از این معلمان در مطبوعات  
 فعاالن  گروھی از آموزگاران زن. آن دوره برمی خوریم

و پرورش شان در آموزش  ِخانوادەھا را برای شرکت دختران
 و در مورد مسائل عمومی جامعھ ھم وارد ترغیب می کردند

  11.بحث می شدند
  

ھمسر ، روز جھانی زن بھ کوشش مینا خانم، 1946در سال 
 و تعدادی از زنان روشنفکر معلم در یک سالن قاضی محمد،

البتھ در اینگونھ مجالس . عمومی در شھر مھاباد جشن گرفتھ شد
بھ شیوه  وقی زن و مرد نبود زیراعمومی سخنی از برابری حق

 ِاز زنان خواستھ می شد کھ مطیع باشند و رضایت شوھران كلی
 در مورد نقش زنان در تدوام ًھا عمدتا بحث. شان را جلب کنند

سیس أدر مھاباد ت" حزب زنان کرد"در ھمین سال . جمھوری بود
گشایی فضای سیاسی برای زنان جھت تقویت شد کھ ھدف آن باز

  .ملی کرد بودجنبش 
  

اگر چھ مفاھیم آزادی و برابری حقوقی و پیشرفت اجتماعی 
 اما این جمھوری ،جزو برنامھ ھای جمھوری کردستان بود

قاضی . ی ندادأف جمھوری آذربایجان بھ زنان حق رخالبر
ھر . محمد دلیل این امر را آماده نبودن جامعھ سنتی كرد دانست

ھای  یر پیشرفتأثچند كھ شخص قاضی محمد خود تحت ت
ویژه در مورد حقوق زنان ھ موجود در اتحاد جماھیر شوروی ب

بود و مینا خانم، ھمسر او، در یک سخنرانی از پیشرفت این 
جمھوری کردستان در رابطھ با .  یاد می کندعنوان الگوھ زنان ب

نگاه . حقوق زنان دچار محدودیت ھای سیاسی و فرھنگی بود
بھ ھر حال . بود "شرافتمندانھ"ی جمھوری نیز بھ زنان، نگاھ

فراتر نرفت، "  وطنِمادر"جایگاه زنان در جمھوری ھیچگاه از 
اما طرح اولیھ حقوق زنان در جمھوری مھاباد در چارچوب آن 

این جمھوری عمری کمتر از یک سال . زمان گامی بھ پیش بود
داشت و فرصت تحقق ھیچیك از برنامھ ھای خود را نیافت و بھ 

ضی محمد بھ  قا.دی توسط دولت مرکزی سرکوب ششكل خشن
پسر عمویش محمد حسین خان ، و یھمراه برادرش صدر قاض

 نھ بدین ترتیب، در مال عام بھ دار آویختھ شدند تا یسیف قاض
فقط اعدام جمھوری اعالم شود، بلکھ درس عبرت برای ملتی 

  .شود کھ اولین دولت مدرن کرد را تجربھ کرده بود
  

آوری  مھاباد یادب در بررسی خود از جمھوریشھرزاد مجا
ک  حضور زنان در حیات آموزشی و سیاسی ی حال در«: می كند

را بالفاصل  از تمامی اشکال پیشامدرن  جمھوری کردستان آن
  تجرب ی قدرت دولتی در ھر...کندی ھای کردی جدام حکومت

  12. »دو حالت، ویژگی مردان  دارد
  

ثیر فاکتورھای أحت ت جمھوری كردستان، تھ یتجرب
گوناگون از جملھ وجود اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی و ھم 
چنین حضور نیروھای مستقل و ترقی خواه در رھبری جنبش 

ھم چنین باید اذعان نمود کھ جمھوری در مورد . ملی کرد بود
زنان نمی توانست فراتر از محدودیت ھای  فرھنگی و سنتی گام 

                                                           
" کردستان"مجموعھ ای از کلیھ روزنامھ ھای (کردستان ی  روزنامھ –  11

 2007ھولیر،   صالح، آراس،- صالح صدیق–) در دوران جمھوری مھاباد

12 - Shahrzad Mojab, Women and Nationalism in the Kurdish 
Republic of 1946, In Women of a Non-State  Nation… 
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لی از باال روتر از دولت ھای م این پیشاما با وجود . بردارد
  .ه در مورد زنان بودساختھ شد

  
در مورد جایگاه و نقش زنان در جنبش ملی کرد در عراق 

 تا 1960ھای  رھبری مصطفی بارزانی در سالی در دوره 
تنھا چیزی کھ از این دوره  .  اسناد معتبری موجود نیست1975

آسوری است بھ نام مرگ زن  باقی مانده است تصویر یک پیش
د در  مسلح، بھ سمبل زن کر یمرگھ مارگارت كھ در لباس پیش

ھرچند پدران و پسران و شوھران «جنبش رھایی ملی تبدیل شد، 
بھ زنان و دختران اجازه نمی دادند کھ مارگارت را الگوی خود 

   13.»کنند
  
دانشجوی مبارز و فعال سیاسی جز مارگارت، لیال  قاسم، ھ ب

د، از زنان  توسط رژیم عراق اعدام ش1974ر سال کرد، کھ د
ھیمن، در شعری  شاعر ملی کرد،. ی این دوره بودیاستثنا

مقایسھ کرد و از شھرت و » لیالی مجنون«را با » لیالی کرد«
  .  او در میان کردھا سخن گفت یآوازه
  
، ھزاران زن کرد گمنام در ی عالوه بر این دو زن استثنای 

 پشتیبانی کردند و رنج ھای بیشماری در سکوت از جنبش ملی
ی آنان بھ تنھایی وظیفھ . مقابل سرکوب رژیم عراق متحمل شدند

مرگ شده و یا  سرپرستی فرزندان را درغیاب پدری کھ یا پیش
  .در زندان کشتھ و یا ناپدید، برعھده داشتند

   
جنبش ملی کردستان عراق  تلخ ترین لحظات خود را بعد از 

. جربھ کرد ت1975ایر بین ایران و عراق  در سال قرارداد الجز
ایران پشتیبانی خود را از بارزانی سلب کرد و او مجبور بھ شاه 

مرگھ كھ تحمل تسلیم رھبری را نداشتند،  صدھا پیش. تسلیم شد
  ی آواره ھزاران دیگر با خانواده ھای خودخودکشی کردند و

شھ بر دوش زنان گی چون ھمیه بار سنگین این آوار. ایران شدند
رکود شد تا بار دیگر ی جنبش ملی کرد وارد دوره . باقی ماند

  .سر برآورد
  

در شرایط کردستان عراق، شدت سرکوب و سیاست ھای 
 صدام در مورد کردھا از یک سو  و سیاست ھای  یوحشیانھ

رھبری حاکم بر این جنبش، کھ بشدت سنتي، عشیرتی و محافظھ 
 موانعی جدی برسر راە رشد شرایط ود،کارانھ و  پدرساالرانھ ب

  .زنان ایجاد کردندی یک جنبش برابری طلبانھ عینی و ذھنی 
  

  موقعیت زنان در جنبش كردستان ایران
  

و سرنگونی رژیم ) 1978 – 79 (1357با انقالب سال 
، اوضاع در جنبش كردستان ایران بھ گونھ ای دیگر رقم یسلطنت
ناپذیری بر كل ثیرانكارأد تظھور جنبش انقالبی خلق كر. ردخو

نیروھای جدیدی در .  كردستان نھادً ایران و مشخصا یجامعھ
از جملھ این نیروھا زنان بودند، كھ . جنبش كردستان پدیدار شدند

 چھل  یدر اثر تغییرات ناشی از اصالحات ارضی كھ در دھھ

                                                           
13- Martin van Bruinessen, From Adela Khanum to Leyla 
Zana : Women as Political Leaders in Kurdistan History, In 
Women of a Non-State  Nation… 

، پا بھ عرصھ ھای گرفتھ بودشمسی در كردستان صورت 
از جملھ نشانھ ھای این حضور شكل . ده بودندگوناگون جامعھ نھا

سنندج .  بود57 -58گیری نھادھا و تشكالت زنان در سالھای 
جزو معدود شھرھایی بود كھ از تظاھرات پنج روزه زنان در 
. اعتراض بھ فرمان خمینی مبنی بر حجاب اجباری پشتیبانی كرد

 ِكرد جلودار این حركتی كرده  قشری از زنان مدرن و تحصیل
 حضور زنان شھرھای سنندج، سقز و بانھ در .رو بودند پیش

 – ھای سنندجی اریخی مردم مریوان و در راھپیمایجریان کوچ ت
 نشان از بیداری و  مریوان- مریوان و بان  –مریوان، سقز 

حضور نسل جدیدی از زنان انقالبی كرد بود كھ خواھان 
ت نقش آنان تحوالت اساسی در جامعھ بودند و كسی نمی توانس

  . را نادیده انگارد
  

یكی از فرازھای حضور زنان در جنبش كردستان، پیوستن 
 سازمان این امر در. مسلحانھ بودی آنان بھ صف مبارزه 

برای . ، یكی از احزاب نو پای كردستان شكل گرفتکوم ل 
  گسترده ای زنان بھ صفوف پیشًنخستین بار در سطح نسبتا

مر، پدیده ای محکم و سمبلیک علیھ این ا .ھا پیوستند مرگھ
مناسبات پدرساالرانھ حاكم بر كردستان بود و در تاریخ جنبش 

 خانواده ھا اجازه نمی دادند کھ ًقبال. این منطقھ بی سابقھ بود
 دختران وارد احزاب سیاسی شوند تا اینکھ وارد صفوف پیش

شان بھ صفوف   مسلح شدن دختران و پیوستن.مرگھ ھا شوند
  .، سنت شكنی بزرگی بوداحزاب
  

  ی بطور مسلم حضور مسلح زنان در جنبش كردستان نشانھ
. پایان یافتن تفکر مردساالرانھ در صفوف احزاب سیاسی نبود
ی این تفکرات در قالب ھای دیگر مانع شكوفایی ھمھ جانبھ 

ی انقالبی و ترقی زنان می شد  و در مواردی بھ روحیھ 
مشكل این بود كھ جنبش . ی آوردآنان ضربھ وارد مخواھان ی 

جنبش ملی تعریف و ی ھا ھنوز در چارچوبھ  زنان و حقوق آن
. رسمیت شناختھ نمی شدھ باز تعریف می شد و نقش مستقل آن ب

ھای   حضور زنان در احزاب و سازمانمسألھرغم این ی عل
  .سیاسی یك دستاورد تعیین كننده در جنبش كردستان بود

  
 از 80در اوایل دھھ شکوفایی خود را  جنبش ملی کرد اوج 

ثیرات عمیقی بر مبارزات سراسری مردم ایران أسرگذراند و ت
شركت فعال در جنبش دمكراتیك و نیز در  زنان کرد با. نھاد

، بھ زنان مناطق یمرگھ و گاه فرماندھان نظام صفوف پیش
بخصوص زنانی کھ . دیگر غرور و اعتماد بھ نفس می بخشیدند

ی مردساالرانھ جامعھ واحزاب سیاسی در پی اثبات زیر فشارھا
بی جھت نبود كھ دولت . عنوان یک انسان کامل بودندھ خود ب

كار گرفت تا این جنبش ھ جمھوری اسالمی تمام توان خود را ب
، یند و از ھمان اولین روز قدرت گیرانقالبی را سركوب ك

 سرکوب جنبش کردستان را در دستور كار خود قرارداد، بھ
بمباران شھرھا و روستاھای کردستان پرداخت و اعدام ھای 

 را سازمان آموز از جمل  تعداد چشمگیری از دختران دانشعلنی 
آنان ی تعداد زنان اعدامی کرد بدلیل شرکت بسیار گسترده . داد

  14.در مبارزات این منطقھ ھم چنان رقم باالیی دارد

                                                           
 سر پرستار بیمارستان سنندج، شھال و نسرین كعبی، ھر دو  شھین با وفا،- 14

در بیمارستان سقز، بھ دلیل انجام وظیفھ و تیمار ھمھ زخمیان جنگ  پرستار
جملھ پشمرگان، اعدام  نشین، و ازمیلی جمھوری اسالمی بر مناطق كردتح
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کار نشدنی  ان،حضور زنان در جنبش ملی کرد در این دوره

 ملی نبود بلکھ با ھمھ  برای رفع ستمً صرفاشركت آنھا. است
، دمکراسی و عدالت اجتماعی ی آزادھ یمقولتوان و اراده از 

بعنوان اھداف مھم جنبش ملی کردستان در این برھھ از زمان 
  .دفاع نمودند

  
 سران جمھوری اسالمی کھ در پی شکل دادن امت اسالمی  

 نسبت بھ کردستان کھ پایگاھی برای ترقی بودند نمی توانستند
 چپ بود خواھانھ وی ی و اشاعھ افکار دمکراتیک و آزادخواھ

 شاھد ھمبستگی در حالی کھ ما برای اولین بار. بی تفاوت بمانند
 مناطق دیگر با مبارزات ملت کرد ھستیم، ِشورانگیز مردم

ل را از قبیپلیدی جمھوری اسالمی کارزار سیاسی ایدئولوژیک 
برای مدتی براه انداخت تا بتواند » کردھا سر می برند«کھ  این

  . برای سرکوب مردم کردستان مشروعیت دست و پا کند
  

پس از ده سال مقاومت مسلحانھ سرانجام در این دوره، 
 و این منطقھ بھ نشینی شد وادار ب  عقبجنبش ملی در کردستان 

 جھتسالمی جمھوری ا.  نظامی تبدیل شد-ناحیھ ای امنیتی 
كنار قوای سركوبگر از  درھم شكستن مقاومت مسلحانھ در

ھا و باورھای مذھبی و گسترش تكایا    ارزش یسویی بھ اشاعھ
 ھا و کالس ھای درس قرآن پرداخت تا با افكار پیش و خانقاه

 كھ در میان مردم كردستان ریشھ دوانده، مقابلھ كند و از یروی
ال مواد مخدر در میان جوانان سوی دیگر بھ رشد فحشا و استعم

  .  کرد دامن زد
  

  موقعیت زنان در جنبش كردستان تركیھ
  

ھشتاد و ی در جنبش كردستان تركیھ نیز از اواخر دھھ 
، شاھد حضور فعال زنان در مبارزات ینود میالدی اوایل دھھ 

الزم بھ یادآوری است كھ در  پاره ای . سیاسی و نظامی ھستیم
قابل توجھی این حضور را از كردستان موارد، ویژگی ھای 
 - پ کا کا- حزب کارگران کردستان . ایران متفاوت می كند

 ھ یورود زنان بھ عرصی تحرک فوق العاده ای در زمینھ 
ما در این دوره  شاھد . مبارزات ملی از خود نشان داده است

پیوستن موج گسترده ای از زنان بھ  صفوف گریالھای این 
موریت أآزادانھ در مبارزات سیاسی و در م زنان. حزب ھستیم

آنان حتی در سطح رھبری و . ھای چریکی شركت می کنند
  . داشت  و دارند مرکزی این حزب حضوریکمیتھ 
  

 ھرچند از ظاھری -پ کا کا-حضور بارز زنان در صفوف 
ثیر ایده ھا و افكار أیستی برخودار است اما بشدت تحت تفمین

شدت كنترل می ھ ابط بین زن و مرد برو. پیشامدرن قرار دارد
زنان و مردان در کمپ ھای جداگانھ زندگی می کنند و . شود

  یھمھ. عاشقانھ بین آنھا ممنوع است ھرگونھ روابط عاطفی  و
چرا از رھبری بھ پیش می  اینھا تحت عنوان تبعیت بی چون  و

ھر زنی در درجھ اول باید خود را وقف مبارزه ملی  و . رود
 15.آن كندرھبر 
   

                                                                                                   
ھای جمھوری اسالمی بھ جوخھ  د ختران بسیار دیگری نیز در زندان. شدند

 .  رده شدنددار سپ

15 -  Le Monde, 2 mars 2007. 

ھا و باورھای پدرساالرانھ از کنترل بر تن  واقع ارزش در
زنان گرفتھ تا کنترل بر سرنوشت آنان بخوبی مشھود است، 
فردیت و ھویت پایمال شده زنان كھ موجب فرار بسیاری از 

، پیرامون یاخالق انقالبنام ھ دختران جوان می شود، این بار ب
. خود می گیردھ لت مدرن بمبارزه ملی پایمال می شود و  حا
ھای سیاسی و صنفی داشتھ  زنان آزادند بجنگند، آزادند فعالیت

  . حق عشق و ازدواج ندارند باشند اما
  

اگر بھ برخوردھای این تحلیل بسیار ناقص خواھد بود البتھ 
زنان و دختران متھم بھ . شوونیست ھای كمالیست اشاره نشود

 عقوبتی گران در ،شوند اگر دستگیر - پ کا کا-ھمکاری با
عنوان ھ دولت ترکیھ نمی تواند زنان را ب«. انتظار آنان است

جدایی طلب یا راھزن محاکمھ و مجازات کند، در نتیجھ زنان 
 دختران جوان 16.»فعال کرد را باتھام فاحشھ محكوم می کند

متھم بھ ھمکاری با پ کا کا ھنگام دستگیری مورد تست بکارت 
 تجاوز و لب دخترانی کھ باکره نیستند موردغ ا17.قرار می گیرند

،  دادگاه 2009در ماه مارس . آزارھای جنسی قرار می گیرند
حقوق بشر اروپا،  ترکیھ را بھ دلیل سو استفاده و آزار جنسی 
دختران جوان سیاسی متھم بھ ھمکاری با پ کا کا، محكوم 

  در بیشتر مواقع، این  زنان رزمنده پس از آزادی از18.كرد
. زندان بدلیل ھمین تجاوز توسط اجتماع و خانواده طرد می شوند

عبارتی این زنان ھم در زندان مجازات می شوند و ھم یک ھ ب
 خود یمورد مجازات جامعھ و خانواده " یآزاد"بار پس از 

  . قرار می گیرند
  

 لیال ھای زنان كرد بھ نامجا از یكی شخصیت   جا دارد این
 زن کرد در پارلمان ترکیھ بود  یین نمایندهاو اول. زانا نام برد

 ستم ملی بھ كردھای تركیھ را در سطح بی مسألھکھ موفق شد 
او ھنگام مراسم . سابقھ ای در افکار عمومی جھان طرح كند

سوگند وفاداری بھ جمھوری تركیھ در پارلمان این كشور در 
، با سربند سھ رنگ پرچم كردستان، از ھمبستگی 1991سال 
، لیال زانا بھ دلیل 1994 در سال .ھا صحبت كرد ا و ترككردھ

فعالیت ھای سیاسی در جھت احقاق حقوق کردھا در ترکیھ بھ ده 
در ھمان سال، پارلمان اروپا، جایزه . سال حبس محکوم شد

 اما لیال زانا .را بھ وی اعطا کرد" ی آزادی فکرساخاروف برا"
 کمتر بھ موضوع ستم  ملی را در اولویت قرار داده ومسألھنیز 

او بعدھا از درون زندان از عطش  خود . جنسیتی اشاره می کند
برای ایجاد جھانی سخن گفت کھ در آن، زنان بھ شیوه ای فعاالنھ 
برای صلح و دمکراسی و احترام بھ تمام آزادی ھا تالش و 

این سخنان تا حدی آئینھ تمام نمای موقعیت . فعالیت می کنند
در این دیدگاه، رھایی . لی كردستان تركیھ استزنان در جنبش م

ھدف از رھایی ملی .  تابع مبارزه و رھایی ملی استًزنان عمال
چارچوب قانون اساسی  بھ رسمیت شناختن حقوق ملی کردھا در

اما خطر .  فدرال کرد است ی ایجاد یک منطقھًترکیھ و احتماال

                                                           
16 -Shahrzad Mojab, The Solitude of the Stateless… 
 
17 Amnesty International, 19 novembre 1999 

 « Prisons de femmes en Europe », Rapport d’observation sur 
les conditions de détention, Observations Turquie, 1999 

18 - Figaro, 23 mars 2009. 
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ھ رتجاعی و بھا و باورھای ا آن است کھ تولید و بازتولید ارزش
حقوق و منافع زنان بھ یکی از ی خصوص سازش در زمینھ 

ارکان قدرت این منطقھ تبدیل نشود، آنچھ کھ امروز در  
  .كردستان عراق شاھد آنیم

   
  موقعیت زنان در جنبش كردستان عراق

   
 کردھای عراق متحمل چنان حدی از  یكمتر ملتی بھ اندازه

گریھای  ندوھباری از سركوبرنج و ستم گردیده و چنین تاریخ ا
وحشیانھ را از سرگذرانده است، البتھ كمتر ملتی است كھ 

، این چنین اسیر یش، پس از رھایی و نیل بھ حقوق ملزنان
قتل فجیع دعا در . قابل تصور شده باشندھای غیر مرارت
 عراق تنھا نوك كوه یخ  در كردستانکردنی وحشیانھ سنگسار

  .ان كردستان عراق روا می شودستمی است كھ امروزه بر زن
  

مثابھ بخشی از این کوه یخ قابل ھ نیز ب" زنان انفال"شرایط 
 صدام علیھ این زنان قربانیان عملیات نظامی .بررسی است
نام این .  ھستند1988ر  سپتامب6 فوریھ تا 23كردھا طی 
موجب آن ھ و ب گرفتھ شد" انفال"  سوره 8 آیھ شماره عملیات از

حق دارند کافران را بھ قتل رسانده و مال و فرزندان مسلمانان «
قربانیان این عملیات در حدود . »و زنان آنان را بھ غنیمت گیرند

ارتش صدام پس از کشتن . برآورد شده اند  نفر180000
مردان، زنان و کودکان آنان را در مراکز تعیین شده ای اسکان 

ی نظامی وادار بھ تعداد زیادی از زنان جوان در پادگان ھا. داد
خدمات خانگی شدند، برخی از آنان مورد تجاوز و سو استفاده 

این زنان بعد . جنسی قرار گرفتھ و تعدادی از آنان بچھ دار شدند
حفاظتی بھ دنبال جنگ اول خلیج در سال ی از ایجاد منطقھ 

   19.،  بھ روستاھای خود بازگشتند1991
  

د، از طرف جامعھ  زنان و دخترانی کھ بچھ دار شده بودن
ناچار ھ سنتی کرد طرد شده و چون ھیچ ممر درآمدی نداشتند، ب

فروشی برای  ، خدمات خانگی و یا دستیمشغول تکدی گر
فقط بر اساس کوشش و تالش ھای سازمان . امرار معاش شدند

این منطقھ بود کھ سرانجام دولت فدرال  ھای غیردولتی زنان در
اما کماکان این . مین کردأن زنان تاه و ممر درآمدی برای ایسرپن

  .کردستان ھستندی زنان قربانیان مضاعف در جامعھ 
   

 فعالین جنبش برابری طلبانھ زنان،  یتالشھای بی وقف 
ھای غیر دولتی زنان در دفاع از حق برابر  ھا و سازمان انجمن

، ی، اقتصادین در زمینھ ھای مختلف زندگی سیاسبرای زنا
 توام با ًدر کرستان عراق، ک  گاھافرھنگی و اجتماعی 

گرانھ ی احزاب حاکم و درگیری  ھا، مداخالت تخریبی کارشکن
با جریانات بنیادگرا بودە است، دستاوردھای قابل توجھی داشت  

  20. است

                                                           
 نیچن ھم و عراق کردستان شمال مناطق ،یحفاظت  یمنطقھ از منظور  - 19

 دری غرب متحدی روھاینیی ھوای تیامن حفاظت تحت کھ نینش عھیش جنوب
 .بودند جیخل اول جنگ

قبل از تشکیل سازمان ھای غیر دولتی نیز شاھد فعالیت ھای زنان این  -  20
 اختالفات نظامی میان در جریان 1998 تا 1996طی سال ھای . منطقھ ھستیم

ی دو حزب بزرگ کردستان عراق، حزب دمکرات کردستان و اتحادیھ 

 بین المللی  یھم چنین تالش مقامات برای کسب وجھھ
موجب شده است کھ حكومت فدرال كردستان در عراق، یک 

ن و مقررات بھ نفع حقوق زنان و حمایت از خانواده سری قوانی
برای مثال در قوانین كیفری . وضع نمایند، حتی اگر اجرا نشوند

عنوان  قتل عمد شمرده ھ منطقھ فدرال کردستان قتل ناموسی ب
می شود در حالی کھ در قانون سراسری عراق ھم چنان قتل 

ھت این خود گامی است در ج. ناموسی بدون مجازات است
پیشروی بسوی تصویب احتمالی قوانین دیگر از این قبیل، زیرا 

 كرد در این زمینھ فعال روشنفكران، دانشگاھیان و جامعھ مدنی
  باشند۔ ی و جویا م

  
رغم تالش ھای فعالین حقوق زنان  در درون کردستان ی عل

رسمیت ھ و در میان دیاسپورای کرد در کشورھای غربی برای ب
، ھم چنان ما شاھد تداوم چند یابرجنسیتن حقوق برشناساند
، ناقص سازی ی، ازدواج ھای اجباری، جنایات ناموسیھمسر
 این ًقطعا. ، خودکشی و خودسوزی زن در کردستان ھستیمیجنس

وضعیت چشم بسیاری از زنان را گشوده است تا تالش كنند 
  . حقیقت رابطھ میان جنبش ملی و جنبش زنان را دریابند

  
  نتایجی چند 

  
اولین نتیجھ ای كھ می توان از بررسی ھای فوق گرفت این 
است كھ جنبش ملی کرد، بھ درجات متفاوت، نقش مھمی در 

البتھ این بیداری سیاسی . بیداری سیاسی زنان کرد ایفا کرده است
 بھ معنی رشد و آگاھی جنسیتی نیست اما در را برای الزاما

كسانی ی  با نظریھ این نتیجھ در تضاد. كسب آن باز كرده است
 مسألھ در رابطھ با ًقرار می گیرد كھ نقش جنبش ملی را اساسا

زنان منفی می انگارند و در این زمینھ نقش بازدارنده برای آن 
بھ باور من این برخورد،  نگاھی یک جانبھ بوده وشاید . قائلند

. ھای برتری طلبانھ آغشتھ است بتوان گفت كھ  تا حدی بھ دیدگاه
ز یك سو الیھ ھای مختلف ستم بر زنان كرد را نادیده می زیرا ا

گیرد و از سوی دیگر بھ مبارزه برای رفع ستم ملی كم بھا می 
  . دھد

  
 دومین نتیجھ این است كھ برخی از نیروھای موجود در

 زنان و ھمچنین مسألھجنبش ملی کرد نقشی دوگانھ در ارتباط با 
ند بھ افزایش رد توانستھ ا موادر برخی.  طبقاتی داشتھ اندمسألھ

منظور ھ بن مدد رسانند و از سویی دیگر شعور اجتماعی زنا
 یعنی وحدت ھمھ اقشار و طبقات اجتماعی -حفظ وحدت ملی 

ن جامعھ از ھر قشر و طبقھ کرد  و ھم چنین رضایت مردا
 از آن ً  بھ ستم طبقاتی و جنسیتی کم بھا داده یا کامال-یاجتماع

 زنان، می مسألھھا، انگشت نھادن بر  بزعم آن. چشم پوشیده اند
این تناقض عینی . تواند این تصویر یك پارچھ را مخدوش نماید

در ارتباط با خصلت پارادوکسال جنبش ھای ملی است كھ ھم 

                                                                                                   
میھنی کردستان، کھ جنگ برادرکشی نامیده شد، زنان کرد راھپیمایی 

 کیلومتری بین سلیمانیھ و اربیل را دراعتراض بھ این جنگ بھ 200معروف 
ابل پارلمان کردستان، متاركھ و پایان پیش بردند و ضمن گردھمایی در مق
ھرچند  کسی بھ مطالبات این زنان . دادن بھ این درگیریھا را خواستار شدند

اھمیت نداد، ولی حرکت آنان برای صلح و ھمبستگی صفحھ ای درخشان از 
 .فعالیت زنان در کردستان معاصر است
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لبھ عمل می کند و نمی توان آن را با پاسخ  چون شمشیری دو

  . ھای ساده رفع و رجوع كرد
  

گاھی و پیشرفت سیاسی زنان، در کردستان ایران اعتالی آ
ان سال ھای اول انقالب موجب شکل گیری جنبشی شد کھ در ھم

خواھانھ، نھ فقط بھ افکار و قیود ی عمل ھای ترق با ابتکار
مردساالرانھ ضربھ زد بلکھ تالش کرد آگاھی جنسیتی زنانھ را 

امروزه جنبش . اشاعھ دھدنشین در بین زنان در مناطق کرد
ی  مبارزاتی در حیطھ  یلھ باری از تجربھزنان کرد از کو

 از این تجرب  مبارزه علیھ ستم بر زنان بھره مند است و جا دارد
جانب  آن در  برای تعمیق مبارزە برابری طلبی و پیشبرد ھم 

. رد استفاده قرار گیرددر کل جنبش زنان ایران موکردستان و 
 در زمینھروی ھای بسیار  رغم پیشی کید است کھ علأنیاز بھ ت

نظریھ ی در زمینھ ، جنبش زنان کرد ی فعالت ھای عملی
  .پردازی و تئوری دچار کمبود جدی است

  
سوم این است كھ محدود کردن افق مبارزه بھ ی نتیجھ 

رھایی ملی تا کنون نتوانستھ محرک پرقدرتی برای شكوفایی 
ھای مختلف مردم  و تحقق آرزوھای   بخش یانرژی ھمھ جانبھ

بیش از یک قرن است كھ كردھا از ستم ملی .    باشدھمھ آنان
تاریخ مبارزه ملت کرد نشان داده است کھ . رنج می برند

نیروھایی کھ این مبارزه را محدود بھ رفع ستم ملی می نمایند 
، بھ ینیل بھ امتیازات اغلب خود پس از رسیدن بھ قدرت یا
فع ستم مبارزه برای ر. نگھبانان ھمان نظم كھن بدل می شوند

ملی  فقط می تواند گام و محرکی باشد برای ایجاد جامعھ ای 
تسلط دین از ھمھ حیطھ آزاد و دمکراتیک، جامعھ ای کھ در آن 

سیاسی و اداری مردم کوتاه گردد، برابری واقعی ھای زندگی 
بین زن و مرد برقرار شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی جزو 

عراق شاید تلخ ترین ی ھ نمون. الینفک شکوفایی جامعھ شود
ً تجربھ برای مردمی باشد کھ مبارزه بیش از نیم قرن آنان، نھایتا

نازكی از طبقات مرفھ تری شد  بدل بھ پلھ ای برای ترقی قشر
 نیستند، بلكھ کھ نھ فقط دل مشغول رھایی ملی و شکوفایی جامعھ

طبقاتی خود حاضرند آن را بھ قھقرا سوق برای منافع محدود 
  .دھند
   

، بھ شكل یثیرات جنبش ملدكھ، موقعیت و ت و سرانجام این
  این مبارزه با چھ افق، کھ تعیین كننده ای مرتبط است بھ این

بھ عبارت . رودی ھایی بھ پیش م ھا و روش سیاستاھداف، 
آیا . دیگر این جنبش خواھان چھ جامعھ ای با چھ مختصاتی است

واستثمارگرانھ حاكم می خواھد بخشی از ھمین نظام ستمگرانھ 
 ماھیت ً متفاوت؟ قطعاًبر جھان باشد یا بخشی از آینده ای كیفیتا

ھا و  شكوفایی بھ بخشی این افق و اھداف است كھ اجازه 
ملت تحت . ھای دیگر جامعھ می دھد یا مانع آن می شود محرك

زمان برای  ستمی كھ برای رفع ستم ملی مبارزه می كند اگر ھم
جنسیتی و  مذھبی  ،یشكال ستم، ستم طبقاتیی از دیگر ارھا

.  ھرگز بھ معنای واقعی آزاد و رھا نخواھد شدفمبارزه نكند
ی  انقالب ھا و جنبش ھای آزاد یتجارب مثبت و منفی كلیھ

  . ملی در قرن بیستم این امر را بھ اثبات رسانده استِبخش
   

جاست کھ فصل مشترك میان مبارزه علیھ ستم  مشكل این
در دیدگاه . و مبارزه علیھ ستم ملی بسیار شكننده استجنسیتی 

 متكی بر ستم مرد بر ًملی گرایی ھمواره خانواده كھ نھادی اساسا
زن است، جایگاه مھمی داشتھ و بعنوان ھستھ پایھ ای ملت و 

بھ عالوه اغلب جنبش ھای . شرط الینفک بقای آن طرح می شود
ت ارائھ دھند و ملی تالش دارند تصویر یک پارچھ ای از مل
ھا،  زعم آنھ ب .شکاف ھای واقعی درون آنرا نادیده انگارند

 زنان، می تواند این تصویر یك پارچھ را مسألھانگشت نھادن بر 
این یك تناقض عینی است كھ تنھا مشمول جنبش . مخدوش نماید
 رھایی زنان"در ایالت كبك در كشور كانادا نیز . ملی کرد نیست

  21".ممکن نمی دانستند) ییا رھایی مل(ک را بدون رھایی کب
، "یاول كرد ھستی یا زن ھست" تی چون ھمچنین طرح سئواال

خر و أعمده، ت. زنان را بر سر انتخابی غیرواقعی قرار می دھد
تقدم دادن بھ یک ستم خاص نیست بلكھ افقی است كھ ھر كسی 

  .در مبارزه علیھ ھر شكلی از ستم ترسیم می كند
  
در ھزاره کید کرد کھ أگیری بھ این بخش باید تای نتیجھ بر
کماکان با مسائل حل نشده كھنی چون ستم ملی روبرو سوم، 
دیگر نمی توان با اسلوب و برخورد قدیمی و بھ شیوه . ھستیم

حتی دست اندر كاران .  كھن پاسخ دادمسألھھای گذشتھ بھ این 
ز امروزه یکی ا. جنبش ملی نیز ھمان فعاالن قبلی نیستند

مھمترین مھره ھای آن، یعنی زنان، دیگر حاضر نیستند مبارزه 
برای برابری و رھایی خویش را تابع و قربانی مبارزه علیھ ستم 

ی دریافتھ اند كھ رھایی ملی چون طی پروسھ تاریخ. ملی کنند
 رفع ستم از دیگر بخش ھای جامعھ می تواند ستم را در بدون

بر زنان کرد ھم زمان .  کندابعادی بھ مراتب خشن تر بازتولید
، طبقاتی و مذھبی اعمال می شود، اشکالی ی، جنسیتیستم مل

ممکن نیست  نمی توان و. شدت درھم تنیده اندھ چندگانھ كھ ب
 بنا بر. زنان را دعوت بھ مبارزه نوبتی علیھ ھریک از آنھا کرد

  .این جنبش ملی کرد نیازمند  افق ھا و راه حل ھای نوین است
  

م و پایانی این بحث بھ جنبش زنان كرد و موانع بخش دو
ر سایر نقاط ایران اختصاص پیوند آن با جنبش عمومی زنان د

برای جلوگیری از طوالنی شدن  بھ طور مختصر . شودی داده م
  .چند نكتھ طرح خواھد شد

  
  "ملتی کھ بھ ملت دیگر ستم می کند خود آزاد نیست"

  
رد با زنان سایر ملل امروزه مھمترین مانع پیوند زنان ک

 دیدگاه برتری طلبانھ در مسألھایران، بطور خاص زنان فارس، 
بخش ھایی از فعالین جنبش زنان است کھ بھ طرق مختلف چھره 

ھمانگونھ کھ پیشتر اشاره شد دولتمردان جمھوری . می نمایاند
اسالمی از ھمان ابتدا، ایدئولوژی امت اسالمی را با شوونیسم 

در این میان فقط سرکوب و . لت فارس گره زدندعظمت طلبانھ م
لشکرکشی بھ کردستان نبود بلکھ ھم زمان طی سھ دھھ، کارزار 

 سیاسی علیھ ملت کرد را در جامعھ ایران اشاعھ -ایدئولوژیک 
عیت اجتماعی و  اقشار گوناگون جامعھ با توجھ بھ موقًطبعا. دادند

ثیر این أ، بھ درجات متفاوت، تحت تیجھت گیری ھای سیاس
ما نمی توانیم این تبلیغات منفی رژیم . کارزار قرار گرفتند

جمھوری اسالمی را بھ صرف اینکھ تنی چند از جامعھ 
  22.روشنفکری ایران آن را پس زده اند نادیده انگاریم

                                                           
21 -  Diane Lamoureaux, Nationalisme et féminisme : 
impasse et coïncidences, 1983 

برخی احزاب و سازمان ھای سیاسی و یا برخی فعالین سیاسی معتقدند  - 22
این . کھ ستم ملی فقط مقولھ ای مربوط بھ حکومت جمھوری اسالمی است

کومت و لھ دولت و حأ نازل و متداول و غیر علمی از مسدیدگاه نشانھ درک
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و یا زنان سکوالر و " یفمنیست شده حکومت"طبعا زنان تازه 
گرانھ  ت ھای ستمثیر سیاسأسلمان نزدیک بھ آنان بیشتر تحت تم

بھ ھمین دلیل زنان . توسط نظام جمھوری اسالمی ھستندملی 
کرد نمی توانند بھ صرف اشتراک در ستم جنسیتی با زنانی کھ 

شدت آلوده بھ دیدگاه شوونیستی ملت حاکم ھستند پیوند ھ ب
آیا زن کرد می تواند با . مبارزاتی علیھ ستم جنسیتی برقرارکنند

د تحت ستم جنسیتی است اما  مدام اتھام زنی کھ ھر چند کھ خو
تجزیھ طلبی را بر علیھ او در چنتھ دارد، متحد شود؟ چنین زنی 

سویی  راھی و ھم  علیھ زنان کرد ھمگران حاکم واقع با ستم در
جریان اصالح طلب یا ھمان . جا مثالی بزنم بگذارید ھمین. دارد

 فرموده  ھای مدید، مرحمت دوم خردادی ھا باالخره پس ازمدت
رسمیت شناختھ و گفتمان ھ اخیرا ملت کرد را بھ عنوان یك قوم ب

شاید برای این . امت اسالمی را بھ اقوام ایرانی ارتقا داده است
گروه این گامی بھ پیش محسوب شود اما در این گفتمان كماكان 

ھمین مواضع . وجود ستم ملی بر زن و مرد کرد نفی شده است
ز دارند، و متاسفانھ ھمین دیدگاه در میان را زنان اصالح طلب نی

برخی از فعالین جنبش زنان، کھ دنبالھ رو زنان اصالح طلب 
چگونھ می توان با . حکومتی ھستند، نیز بھ چشم می خورد

 ستم ملی را انكار می کنند، پیوند مبارزانی در ًکسانی کھ اصوال
  .   جنبش زنان برقرار کرد؟ این اولین مانع است یحیطھ
  

بینشی کھ . دیدگاه شوونیستی فقط شامل  اصالح طلبان نیست
فکر می کند زنان کرد در حدی نیستند کھ نام جنبش بر آن نھاد 
یا اینکھ زنان فعال کرد فقط باید در مورد ستم بر زن کرد نظر 

 نگاھی ً عمیقا،دھند، نیز حتی اگر قصد آن را ھم نداشتھ باشند
کافی است نگاھی بھ .  استبرتری طلبانھ نسبت بھ زنان کرد

برخی بررسی ھا کھ در مورد  تاریخچھ مبارزات زنان ایران 
طی سھ دھھ گذشتھ است بیاندازیم، در اغلب این بررسی ھا 

تشکالت آنان در طی این دوره  خبری از مبارزات زنان کرد و

                                                                                                   
نند ستم مرد بر زن و یا ستم طبقاتی  ستم ملی ھما.رابطھ دولت با جامعھ است

دولت پدیده ای ماورای جامعھ نبوده بلکھ . بخشی از ساختار دولت است
یعنی دولت . منعکس کننده و حافظ کلیھ روابطی است کھ بر جامعھ حاکم است

بازتاب و حافظ کلیھ تمایزات طبقاتی، روابط تولیدی استثمارگرانھ، روابط 
و افکار و ایده ھای ...) ستم بر زنان و ملت ھا و مانند (اجتماعی ستمگرانھ 

ستم بر زنان و ملت ھا ھمچون ستم و استثمار . سنتی منطبق بر آن می باشد
شکاف و نابرابری میان . ھای اصلی دولت در ایران است طبقاتی از ستون

ستم ملی را نمی توان بھ سیاست این یا آن . ملت ھا یک واقعیت عینی است
ستم ملی . داد و کلیت این رابطھ در جامعھ را نادیده انگاشتحکومت تقلیل 

جامعھ ایران با پدیده ای بھ نام برتری طلبی . یعنی ستم یک ملت بر ملت دیگر
ملت فارس از امتیازاتی . ملت غالب یعنی شوونیسم فارس روبرو است

محروم کردن  ملل تحت ستم از حقوق سیاسی، ی برخوردار است کھ  بر پایھ 
لھ ھمانند آن أانکار این مس.  و قوام گرفتھ استماعی و  فرھنگی شان شکلاجت

م این فقط دولت است کھ بھ زنان ستم یی در ارتباط با ستم بر زنان بگواست کھ
  . می کند و مردان در آن نقشی ندارند و از امتیازاتی برخوردار نیستند

ھ ھمھ ستم می حتی طرح مطالب درستی مانند اینکھ رژیم جمھوری اسالمی ب
کند اگر برای انکار اشکال و ویژگی ھای خاص ستم باشد، آنگاه یک استدالل 

بلھ نظام حاکم بھ اکثریت ساکنین ایران ستم می . عامھ پسند بیش نخواھد بود
اما بھ شکل ستم مرد بر زن، ستم دارا بر ندار، ستم ملت حاکم بر ملت . کند

ھمھ این ستم ھا بھ .... مندان و ھای محکوم، ستم بر جوانان، ستم بر ھنر
شکل مجموعھ درھم تنیده شده اند و انکار ھر یک از این ستم ھا زمینھ ای 

 .برای ایجاد فصل مشترک ستمدیده با ستمگر است

بینش، زنان کرد  را  چھ می توان گفت بھ جز اینکھ این 23.نیست
غنی نمی داند كھ قابلیت فراگیری ی  تجربھ چنانبرخوردار از 
رو  این دیدگاه، کھ قدمت جنبش زنان کرد، پیش. داشتھ باشد
شتاب بودن آن را نسبت بھ جنبش زنان در نقاط دیگر  بودن و پر

شدت برتری جویانھ است کھ ھ ایران دست کم می گیرد، نگاھی ب
این . مانع برقراری پیوند بین زنان کرد و زنان فارس می شود

  . دومین مانع است
  

سخنگویان زنی کھ بھ جریان سبز پیوستھ اند امروزه معتقدند 
باید مبارزه برای مطالبات زنان را متوقف كرد و خود را  با 

و اجرای » خابات آزادانت«خواست اصلی جریان سبز، یعنی 
ان کرد زن. ھمراه نمود» یحق شھروند«و » یقانون اساس«

قبل . جمھوری اسالمی نیستند»  یاساسقانون «خواھان اجرای 
از ھر چیز باید گفت كھ منطقھ کردستان رفراندوم آری یا نھ بھ 

سپس چون . بایکوت کرد1358جمھوری اسالمی را در بھار 
نمایندگان برگزیده مناطق کردنشین از شرکت در مجلس 
خبرگان، کھ مسئولیت تھیھ و تصویب متن قانون اساسی را 

، از دادن رای بھ آن امتناع كرده و رفراندوم داشت، محروم شدند
نظر از  پس  صرف.  را نیز بایكوت كردند1358زمستان 

جھت فرم نیز ھ محتوای  ضد دمكراتیك، این قانون اساسی ب
سپس باید پذیرفت كھ اصوال قانون اساسی . قابلیت قبول ندارد

و موازین جمھوری اسالمی  منطبق  با معیارھا ی دمكراتیك 
باشد و ھیچگونھ حقوقی نیز برای رفع ی فتھ دنیای امروز نمپیشر

 بنابراین كردھا علی .تم ملی در ایران منظور نشده استواقعی س
در رابطھ با . ھستنداالصول و بطور مشروع خواھان تغییر آن 

، باید گفت اجرای آن با ضرورت رفع ستم ملی یحقوق  شھروند
اصالح طلب و زنان " یحقوق شھروند. "گره خورده است

، با حقوق یالقمند بھ حفظ نظام جمھوری اسالم زنان عًاصوال
  .این سومین  مانع است. زنان كرد منافات دارد

  
گر این واقعیت است  زنان كرد، بیانی مبارزات چندین سالھ 

رغم شركت در جنبش ملی و سازمان ھای سیاسی ی كھ آنان عل
نافع مبارزه ملی یا كرد حاضر نیستند مطالبات خود را قربانی م

طبیعی است کھ ھرگز . دیدگاه ھای تقلیل گرایانھ طبقاتی نمایند
توانند مبارزه علیھ ستم جنسیتی را ھمراه با زنانی کھ بھ ی نم

ھایی كنند کھ فقط در جریان سبز پیوستھ اند قربانی خواست 
است کھ امروز سھم خود را از حکومت طلب خدمت گروھی 

  . مانع استاین چھارمین. می کند
  

از سوی دیگر باید بھ گرایشی ناسیونالیستی در میان برخی 
ستند با زنان تحت ستم ملت از زنان كرد اشاره کرد كھ حاضر نی

ھای شوونیستی  با زنانی کھ مرزبندی جدی با دیدگاهحاكم، حتی 
و آنان را در . ملت فارس دارند، پیوند مبارزاتی برقرار کنند

این دیدگاه غلط كھ بھ دلیل . ھندصف ستمگران قرار می د
تضعیف چشم انداز ھای مترقی و رادیکال  در جنبش كردستان 

                                                           
 گذشتھ در برگزاری مراسم ھشت مارس حتی  ھای زنان کرد طی دھھ - 23

جتماعی زنان نھاد ا ھا انجمن و ده. در شھرھای کوچک نیز فعال بوده اند
. فعالیت می کنند  در جھت احقاق حقوق زنان شکل گرفتھ و بھ طرق گوناگون

ھمین یكی دو سال گذشتھ ما شاھد راھپیمایی اعتراضی  صدھا زن و مرد 
 .ستاھای مریوان بودیمکرد علیھ سنگسارو قتل ناموسی در یکی از رو
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تقویت شده، و خود مانعی است بر سر راه پیوند جنبش زنان كرد 

، ییران كھ با یك دولت مركزی ارتجاعبا جنبش زنان سراسر ا
  .گر و ضد زن روبرو ھستند تئوکراتیک، ستم

  
بلھ با شکاف ھایی است کھ مانع طرح این نکات برای مقا

. پیوند مبارزات زنان کرد با زنان سایر مناطق ایران می شود
چرا کھ پنھان کردن شکاف ھای واقعی ھیچ نتیجھ ای چون تداوم 

جنبش زنان ایران، جنبشی یک پارچھ . شکاف و افتراق ندارد
است و زنان کرد بخشی از پیکر آن ھستند، اما این انسجام و 

خودی  و تعارف و یا ریاکاری سیاسی ھ ب ی بطور خودیکپارچگ
با طرح مشکالت واقعی و تالش برای بر . دست نمی آیدھ ب

طرف کردن آن می توان این یکپارچگی را نھ فقط تحقق بخشید، 
بلکھ مانع شکنندگی آن در مقابل ترفندھای جمھوری اسالمی و 

ی و ترفندی  زنانی کھ ھربار با حربھ ا. زنان مدافع این نظام شد
تالش می کنند در صفوف مبارزاتی زنان شکاف و تفرقھ 

بھ عالوه نباید فراموش کرد کھ در جنبش زنان غیر . بیاندازند
ھای  کرد، کسانی ھستند کھ آگاھانھ تالش دارند علیھ دیدگاه

برتری طلبانھ در جنبش زنان مبارزه کنند، ھم چنان کھ در 
 برای  مقابلھ با ناسیونالیسم  جنبش زنان کرد نیز تالش ھایی جدی

 کافی .کوشش این زنان غیر قابل انکار است. در جریان است
، کنفرانس ھا، نشریات و اطالعیھ یاست بھ فعالیت ھای مبارزات

 ترک، بلوچ و عرب فارغ از ھای زنان کرد، فارس، لر،
 ناسیونالیستی و شوونیستی نگاھی بیندازیم و تالش ھای تعصبات

ی مقابلھ با دیدگاه ھای تفرقھ افکنانھ در جنبش زنان آنان را برا
  .ایران ارج نھیم

  
خواھانھ و دمکراتیک ی کسانی کھ تالش دارند جنبش آزاد

مردم ایران را منحصر بھ جریان سبز کنند، نپیوستن جنبش 
. کردستان بھ جریان سبز را بھ معنی انزواطلبی تلقی می کنند

خواھانھ کردستان بھ یک ی انان فراموش می کنند کھ جنبش آزدآ
بسیاری از سران : دلیل ساده نمی تواند بھ جریان سبز بپیوندد

لیتی بزرگ و پرونده ای ؤجریان سبز و اصالح طلب کنونی مس
سنگین در سرکوب جنبش کردستان دارند و  با این وجود، ھنوز 
ھم نسبت بھ این جنایات در کردستان اظھار پشیمانی و یا طلب 

کید شود کھ أ در اینجا باید ت24.ت کرد نکرده اندبخشش از مل
جنبش کردستان ھمواره بخشی از مبارزات آزادیخواھانھ و حق 
طلبانھ مردم ایران بوده است و ھمواره گوشھ ای مھم از این 

زنان کرد نیز طی . حمل كرده است مبارزه را بر شانھ ھای خود
رای آزادی گذشتھ نھ فقط برای حقوق زن کرد، بلکھ بی سھ دھھ 

کافی است بھ نشریات . و برابری ھمھ زنان ایران پیکار کرده اند
و نوشتھ ھا و خواستھ ھای مبارزاتی زنان کرد طی سھ دھھ 

  .گذشتھ نظری انداخت
  

م این موانع در ضرورت پیوند مبارزاتی خلق غری  اما عل
مین أھای ایران برای ت خلقی کرد با مبارزات سراسری کلیھ 

                                                           
 تن از 59عدام  آقای حمید رضا جالیی پور فرمانده نظامی مھاباد حکم ا–24

آقای بنی . ا کرد امض1363را بھ اتھام ضد انقالب در سال  جوانان کرد
  ك داد دستوری م نظای روھاین بھ و صادر را كردستان بھ حملھ دستور صدر
. اورندین در پا از را شان یھا نیپوت اند نكرده قمق و قلع را" انقالب ضد "تا
 میسھ كردھا سركوب در  خودی ریوز نخست دوره درچندی موسوی آقا
    ...بود

زاد و دمکراتیک  و عاری از ھرگونھ ستمگری ملی جامعھ ای آ
امروزه دیگر حتی گروه ھای برتری طلب فارس، . شکی نیست

، و یا نیروھایی با یملی  مذھبی گرفتھ تا جبھھ - از احزاب ملی 
برچسب چپ ھم نمی توانند ادعا کنند کھ روند دمکراسی و 

دبیات در ا.  کرد تحقق می یابدمسألھآزادی در ایران بدون حل 
 حق تعیین سرنوشت این ھا تالش می كنند سیاسی اخیر این گروه

بھ موضوع حقوق فرھنگی تقلیل دھند و لغت قوم کرد را  ملت را
ت فاصلھ گرفتن قاین تالش ھا در حقی. جانشین ملت كرد سازند

  . ای است کھ نیازمند راه حلی سیاسی و فوری استمسألھاز 
  

انند تحقق رھایی ملی را در  از سوی دیگر کردھا نیز نمی تو
 چارچوب ھر نظام سرکوبگر ممکن بدانند و یا حتی تصور کنند

توانند با نظامی کھ سلسلھ مراتب سرکوب و استبداد را ی کھ م
مثال . در سراسر کشور گسترانده است بھ رھایی ملی دست یابند

  . ایران نمونھ برجستھ ای برای توضیح این روند است
  

 با توجھ بھ روند گلوبالیزاسیون، مبارزه در جھان کنونی و
شدت در ھ مردم در اقصی نقاط جھان برای تحقق جھانی دیگر ب

مبارزه برای امروزه ھیچ ملتی نمی تواند . استھم آمیختھ شده 
ثیرات أ بدون توجھ بھ روندھای جھانی و تتغییر و تحول را

م مبارزات مرد. متقابل این روندھا بر روی یکدیگر دور بزند
كردستان در ایران، عراق و ترکیھ و سوریھ بھم گره خورده 

در این رابطھ برخی می گویند کھ گلوبالیزاسیون جھان را . است
تبدیل بھ دھکده ای جھانی کرده است و تالش برای حق تعیین 

جا بھ روند  الزم است این. سرنوشت را دیرھنگام می دانند
رغم ی عل. ودھانی شدن اشاره ای کوتاه شپارادوکسال ج

، ما شاھد یبشر، با توجھ بھ تشدید ستمگری ملگستردگی جھانی 
برای  بھ رسمیت شناختن ھویت  ملل تحت ستم توسعھ مطالبات

در واقع  . ھا در جھان کنونی ھستیم ملی و فرھنگی آن ھای
 یک سان سازی اجباری یشرفت و شكوفایی جھان نھ بر پایھپ

ترام متقابل آنھا بھ یکدیگر، بر اح ھویت ھا بلکھ بر پایھ تنوع و
خواھد پایھ ترقی خواھی و رفع ھر گونھ ستم و استثمار  تضمین 

 ملی می تواند در جھان کنونی با افق شکوفایی رفع ستم. شد
  .جامعھ بشری بھ پیش رود

  
در ایران امروز سرنوشت کردھا با سرنوشت مردم غیر کرد 

رد می تواند بی نھ جنبش ملی ک. ساکن ایران گره خورده است
اعتنا بھ سرنوشت مردم دیگر رھایی خود را بیابد و نھ مردم 

ن می توانند بدون رفع ستم ملی بھ آزادی و سایر نقاط ایرا
مین الئیسیتھ، بدون آزادی و أبدون ت. دمکراسی نائل شوند

 یعنی ان،  بدون تحقق حقوق اکثریت مردمبرابری برای زن
ھ ھای زنجیره حلق. میسر نیستزحمتکشان سراسر ایران، آزادی 

، جھل و خرافھ، خفقان و سرکوب، سلسھ یاستبداد و بی عدالت
مراتب تحقیر و فرودستی زنان و ملل، بی حقوقی مفرط اكثریت 
مردم تنھا با ترسیم چشم اندازی کھ علیھ ھرگونھ ستم و استثمار 

  ■.باشد درھم شکستھ خواھد شد
  

  2010 ژوئیھ 15 –سھیال قادری 
  فرانس بنیاد پژوھش ھای زنان ایران در پاریسکنمین ا 21
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  کشاورزی ایران ِنیاز
  بھ سوخت

  
 )آینده(م .م

ِمدتی است تحریم ھای جدیدی علیھ حکومت ایران وضع    ِ
ِآمریکا فروش فرآورده ھای نفتی از جملھ بنزین و . شده است

ِشرکت ھایی کھ از طریق . تگازوییل بھ ایران را منع نموده اس
ِفروش فرآورده ھای نفتی تصفیھ شده بھ ایران درآمدی معادل  ِ
ِیک میلیون دالر یا بیش تر کسب کنند و یا در طول یک سال بھ 

میلیون دالر درآمد ِتدریج با فروش این فرآورده ھا بیش از پنج 
این تحریم ھا . داشتھ باشند، از سوی آمریکا تحریم می شوند

ھم 1.یھ گذاری در طرح ھای نفتی را نیز در بر می گیردسرما
ِچنین اتحادیھ ی اروپا و دولت کانادا تحریم ھایی علیھ دولت  ِ ِ
ِایران بھ اجرا گذاشتھ اند کھ منع سرمایھ گذاری در صنعت نفت  ِ

  2.ِو گاز ایران از جملھ موارد آن می باشد

ِتولید بنزین و گازوییل ایران کم تر از مقدار مص ِ  است و ِرفِ
دم ع. ِدر نتیجھ، مقدار کسری از کشورھای دیگر وارد می گردد

ِمین سرمایھ و نداشتن تکنولوژی مورد نیاز برای بھ سازی و تأ ِ ِ
ِتوسعھ ی صنایع نفت و گاز کشور از یک سو، و فرسودگی و  ِ

ِافت فشار چاه ھای نفتی کھ موجب کاھش ساالنھ  ِ  ھزار 200ِِ
ود، از سوی دیگر سبب می گردد کھ ِبشکھ در تولید نفت می ش

ِکسری مقدار مصرفی فرآورده ھای نفتی بیش تر و وابستگی 
ھر چند کھ حکومت اقداماتی . حکومت بھ واردات بیش تر گردد

ِی کردن صنعت پتروشیمی برای تولِاز قبیل قربان ِد بنزین انجام یِ
   .ِداده، اما بھ گفتھ ی کارشناسان، چاره ساز و قابل دوام نیست

ِبخش کشاورزی از جملھ بخش ھای مھم مصرف کننده ی  ِ
در این نوشتار بھ اختصار بھ عمده . فرآورده ھای نفتی است

ِموارد مصرف و سوخت مورد نیاز این بخش و پی آمد ھای  ِ ِ ِ
  .احتمالی اختالل در سوخت رسانی بھ آن می پردازم

  
  مصرفِ سوخت در کشاورزی   

ِمصرف سوخت ھیدروکربوری در ب ً، عمدتا یِخش کشاورزِ
و ِگازوییل است کھ در سھ بخش دام و طیور و آبزیان، زراعت 

ِالبتھ صنایع وابستھ بھ بخش . شود بانی مصرف می باغ ِ
ِکشاورزی و حمل و نقل مربوط بھ این بخش نیز، مقادیر متنابھی  ِ

ِطبق آمارھای . از سوخت ھای ھیدرو کربوری مصرف می کنند
ِ در صد از کل مصرف 13ِحدود  1386ِموجود، در سال  ِ

ِگازوییل کشور، معادل  ِ میلیون بشکھ معادل نفت خام، بھ 58/25ِ ِ
  3.ِبخش کشاورزی اختصاص داشتھ است

  
   دام، طیور و آبزیان -الف

ِسھم مرغ داری ھا در مصرف سوخت :  مرغ داری ھا- ِ
ِ درصد از مصرف بخش 40بھ طوری کھ . بسیار باال است ِ

ِ درصد از کل مصرف، سھم مرغ داری 2/5 ِکشاورزی و حدود ِ
ِبھ گفتھ ی دبیر انجمن صنفی پرورش دھنده گان . ھا بوده است ِ ِ

ِمرغ گوشتی ایران، مصرف سوخت مرغ داری ھا در کشور  ِ ِ
  4. میلیارد لیتر است کھ عمده ی آن گازوییل است3ساالنھ 

ِبرآورد شده کھ در سراسر کشور تعداد  ِ واحد 17000ِ
.  واحد فعال ھستند15000 ًود دارد کھ عمالاری وجمرغد

ِموقعیت مکانی مرغ داری ھا بھ گونھ ای است کھ بھ دور از 
ِشھرھا و در حاشیھ ی روستاھا و دور از مناطق مسکونی واقع 

ِبھ ھمین علت، اکثر قریب بھ اتفاق آن ھا از سوخت . شده اند ِ ِ
ستفاده می ا... ِبرای مصارف گرمایشی و ) ًعمدتا گازوییل(مایع 
ِاکثر وسایل گرمایشی مرغ داری ھا در کشور بسیار . کنند ِ

ِمانند فر و چھارشاخ و (سیار کمی دارد دھی بو باز ابتدایی
ِاز مھم ترین دالیل تلفات حرارت در مرغ  و) یھیترھای گازوییل ِ

یز تھویھ ِداری ھای کشور، عدم عایق کاری مناسب سالن ھا و ن
ِشایان ذکر است کھ ساختمان اغلب  .یی نادرست در آن ھا است ِ ِ

ِواحدھای مرغ داری کشور مطابق اصول فنی بنا نشده کھ این  ِ
ِمصرف واقعی . ِامر، مصرف سوخت را بیش از حد باال می برد

ِسوخت مرغ داری ھا، بھ مراتب بیش تر از سھمیھ ھای آن ھا 
ری ِمین کسأِعداد زیادی از آن ھا ناچار بھ تمی باشد و در نتیجھ ت

ِحتی در سالیان پیش تر نیز، مرغ  5.از منابع آزاد می باشند
ِمین سوخت أِه در نواحی سردسیر کشور، برای تداران بھ ویژ ِ

ِمورد نیاز خود دچار مشکل بوده اند ِ ِاز جملھ رییس اتحادیھ ی . ِ
ِمرغ داران شھرستان ِدر استان آذربایجان غرب( تکاب ِ در ) یِ

ِاواخر سال  ِکمبود سوخت حرارتی مرغ داری : " گفتھ بود1385ِ ِ
در . ھا، این شھرستان را در آستانھ ی تعطیلی قرار داده است

ِحال حاضر مرغ داری ھا با کم ترین ظرفیت فعالیت می کنند و 
ِدر صورت عدم تحویل    6..."ِ بھ موقع سوخت، تعطیل می شوندِ

ِآماری از مصرف سوخت زیر بخش دام در :  دام و آبزیان- ِ ِ ِ
ِ نیست، اما شاخھ ھای مختلفی از آن بھ ویژه در فصول دست

ِسرد و مناطق سردسیر بدون سوخت دچار مشکالت بزرگی  ِ ِ ِ
ِ واحد گاوداری صنعتی در 14000از جملھ بیش از . خواھند شد

ِ زیادی مزارع پرورش ماھی  ھم چنین تعداد7.کشور وجود دارد ِ
مین أ آن ھا تِدر کشور وجود دارد کھ برای تولید می باید سوخت

ِسفانھ مشکل کمبود سوخت یکی از مشکالت بزرگ أشود و مت ِ ِ ِ
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ِضمن . ِپرورش دھنده گان ماھی در سال ھای گذشتھ بوده است

ِآن کھ افزایش بھای برق مصرفی نیز پیشاپیش گریبان تولید  ِ ِ
ھای  بد نیست در حیطھ ی فعالیت 8.ِکنندگان مزبور را گرفتھ بود

ِ فروند شناور صیادی نیز 12142ِ تعداد شیالتی اضافھ شود کھ
ِدر محدوده ی آب ھای شمال و جنوب کشور وجود دارد کھ بستھ 

ِیت، نیازمند دریافت سوخت ھستندبھ فعال ِ .  
  

  :  زراعت-ب
ِبرای انجام امور زراع ِ، در مراحل مختلف نیاز بھ استفاده یِ

ِتجھیزات مختلفی است کھ فعالیت آن ھا ن از ماشین آالت و ِیازمند ِ
  .ِمصرف سوخت می باشد

ِمین آب مورد نیاز در اغلب مناطق کشور با توجھ بأت ِِ ِ ھ ِ
ِبرداشت آن از سفره ھای آب زیرزمینی نیازمند بھ کارگیری 

ِفت مداوم سطح آب  و با توجھ بھ اموتور پمپ ھای مختلف است ِ ِ
، می باید موتورھای قوی تری را در زمانی یھای زیر زمین
ِھ کار گرفت کھ طبعا سوخت بیش تری می طلبدطوالنی تر ب بھ . ً

ِگفتھ ی مدیر کل پیش بینی ھواشناسی کشور  ، )1389در سال (ِ
ِ سال گذشتھ، عمق برداشت آب از سفره ھای 15ِدر طول  ِ

  10. متر رسیده است300 متر بھ 50، از یزمینزیر

   
ِبھ گفتھ ی مدیرعامل  ِشرکت منابع آب ایران"ِ  ھزار 403، "ِِ

ِ برای سوخت چاه ھای 11.ِھ چاه مجاز در کشور وجود داردحلق
 لیتر سھمیھ 3000ِمقدار ) یِتلمبھ ی آب کشاورز(اورزی ِآب کش

ِچاه غیر ھزار حلقھ 110 البتھ 12.در نظر گرفتھ شده بود مجاز ِ
ِنیز در کشور وجود دارد کھ در حال حاضر سھمیھ ی سوخت بھ 

ِطرح تعیین تکلیف "ِلیات ِآن ھا تعلق نمی گیرد ولی با تصویب ک ِ
 باید سھمیھ 13"ی بھره بردارِچاه ھای آب قدیمی فاقد پروانھ ی

  .ای برای آن ھا نیز منظور شود
  

ِاین در حالی است کھ وضعیت سوخت اختصاص یافتھ بھ  ِ
ِنیست و مالکان  ِچاه ھای آب مجاز بھ ھیچ روی مطلوب نبوده و
ِبھ عنوان مثال، . ِچاه موتورھا از وضعیت مزبور ناراضی اند

ِیک مالکِ چاه موتور در منطقھ ی فخرآباد از توابع شھرستان  ِ
ِواقع در استان خراسان رضو(تان بجس با اشاره بھ این کھ ) یِ

ِشش چاه موتور وی بھ دلیل نبود گازوییل تعطیل است اظھار  ِ ِ
ِسوخت ارایھ شده، نیاز : "داشتھ  و بقیھ مین می کندأت  روز را70ِ

ِل پخش فرآورده ھاؤ؛ مس..."ِون سوخت ھستیمی سال بد  نفتی یِ
ِشکواییھ ھای زیادی مبنی بر کمبود : "شھرستان گناباد گفتھ است

ِ درصد 20سوخت رسیده و با ھماھنگی ھای بھ عمل آمده 
ِسھمیھ ی گازوییل اضافھ می شود کھ این مقدار سوخت مشکل 

ِ معاون ِھم چنین طبق گفتھ ی. "کشاورزان را حل نخواھد کرد
ِ ماھھ ی آخر سال برخی چاه 3در : "فرمان داری بجستان

 دقیقھ سوخت دارند و این امر 90ِموتورھا در طول روز فقط 
   14.ِکشاورزان را با مشکل جدی روبھ رو کرده است

  
ِالبتھ مشکل کمبود سوخت در تمام نقاط کشور وجود دارد و  ِِ ِ

ِرد کاھش آن چھ در مو. منحصر بھ یک منطقھ ی خاص نیست ِ
ِمصرف سوخت فسیلی از طریق برقی کردن چاه ھا بیان می  ِ ِ ِ
ِشود، جنبھ ی تبلیغاتی دارد و در عمل تغییر خاصی در وضع  ِ

ِیک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این . موجود نداده است ِ
ِبرای برخی شھرستان ھا،  با وجود  : "...خصوص گفتھ است

ِثبت نام بیش از  ِ مورد برقی 4 تا 3 فقط  نفر کشاورز،150ِ
ِکردن چاه ھا انجام می شود و اگر بھ این روال ادامھ پیدا کند، 

البتھ نکتھ ی دیگری  15.ِبرقی کردن چاه ھا سال ھا طول می کشد
ِکھ در این جا مطرح می شود ھزینھ ی برق مصرفی است کھ با 

ِافزایش شدید تعرفھ ھای مزبور، آیا کشاورزان  ِبھ فرض برقی (ِ
ِقادر بھ پرداخت بھای برق مصرفی خواھند بود؟) ِن چاه ھاکرد ِ  

  
ِبھ طور کلی در بخش کشاورزی و بھ ویژه در زیر بخش  ِ

ِای کشاورزی برای عملیات ِزراعت، انواع مختلفی از ماشین ھ
ِ، کاشت، داشت و برداشت مورد استفاده قرار می یخاک ورز

ِگیرند کھ از مھم ترین موارد مصرف سوخت ھستند ِبرابر آمار . ِ ِ
 دستگاه تراکتور در کشور وجود دارد کھ 361833موجود 

ِاغلب آن ھا یعنی تعداد  .  دستگاه از آن ھا فرسوده اند227850ِ
ِ دستگاه کمباین در کشور وجود دارد کھ تعداد 12563ِتعداد 
ِھم چنین تعداد .  دستگاه از آن ھا فرسوده می باشند6840

ِ دستگاه موتور پمپ در 422611 دستگاه تیلر و 128403
ِنکتھ ی بسیار مھم این کھ اغلب این دستگاه . کشور وجود دارد
، از یگی و برخورداری از تکنولوژی قدیمِھا بھ دلیل فرسود

ِمصرف سوخت بیش تری نسبت بھ حالت نرمال برخوردارند ِ ِ.  
  

   باغبانی -ج
ِبرآورد مجموع مصرف سوخت گل خانھ ھای کشور در سال  ِ ِ ِ ِ

با .  میلیارد لیتر گازوییل بوده است14/1، بیش از 1385
ِافزایش سطح کشت گل خانھ ای کھ در حال حاضر بیش از  ِ ِ

ِ ھکتار می باشد و در نظر گرفتن مقدار مصرف سوخت 7000 ِ ِ
 ھزار لیتر گازوییل برای ھر ھکتار می باشد، 300ِکھ در حدود 

ِمقدار سوخت مورد نیاز گل خانھ ھا در حدود  ِ ِِ  میلیارد لیتر 2/2ِ
  . برآورد می شود

ِمعموال گل خانھ ھای اغلب اقل یک فصل ِ مناطق کشور حدً
ِتولید را نیازمند دریافت سوخت  با توجھ بھ این . ھستند) گازوییل(ِ

ِکھ ھر ھکتار گل خانھ بھ طور میانگین، ساالنھ بھ حدود  ِ300 
ت بھ ِھزار لیتر گازوییل نیاز دارد، تا کنون کھ این مقدار سوخ

ِ لایر در اختیار گل خانھ داران قرار می 160ازای ھر لیتر 
 میلیون تومان 7ِگرفت، با احتساب ھزینھ ی حمل نزدیک بھ 

اگر آن طور کھ دولت . برای یک ھکتار گل خانھ تمام می شد
ھر لیتر (عباس  بندرFobِاعالم کرده بود، گازوییل را بھ قیمت 

مت، بھ گل خانھ داران ِ درصد زیر آن قی20با )  تومان380
 تومان 415تحویل بدھد، ھر لیتر سوخت برای گل خانھ دار 

ِبھ طور کلی سھم سوخت  17.تمام می شود ِدر قیمت ) گازوییل(ِ
ِتمام شده ی اغلب محصوالت گل خانھ ای در کشور، در حدود  ِ ِ

ِ درصد قیمت تمام شده ی محصول است20 از این رو در . ِ
ِصورت افزایش قیمت گا ِزوییل گل خانھ ھا، قیمت محصوالت ِِ ِ ِ

  . تولیدی نیز افزایش چشم گیری خواھد یافت
ِبا آزاد شدن نرخ سوخت بسیاری از گل خانھ ھای سنتی با  ِ ِ
ِافزایش ھزینھ ھای تولید مواجھ شده و برخی قادر بھ ادامھ ی 

کل ِمدیر.  امر نیز بدین امر آگاھندِمسئولین. تولید نخواھند بود
ِ گیاه وزارت جھاد کشاورزی گفتھ استِدفتر گل و ِ ِبا حذف : "ِ

ِیارانھ ی سوخت، تنھا کسانی می توانند دوام بیاورند کھ با حداقل 
ِگیاه با کیفیت باال تولید کنند ِمصرف سوخت بتوانند گل و ِ"18 

ِالبتھ آن چھ وی گفتھ راه حل نیست و تولید کننده گان با مشکالت 
ِ کاھش تولید، افزایش بھای کاالھا متعدد و متنوعی مواجھ اند کھ ِ

ِخدمات مورد نیاز و در نتیجھ افزایش قیمت تمام شده و  و ِ ِِ
ِافزایش ریسکِ تولید از آن جملھ است و افزایش قیمت سوخت  ِ ِ

  .  ِدیگر جایی برای ادامھ ی فعالیت آن ھا باقی نمی گذارد
در برخی از استان ھا کشاورزان برای سمپاشی باغات 

ِسوخت ندارند و سوخت مورد نیاز را از بازار آزاد سھمیھ ی  ِ ِ
  19.تھیھ می کنند
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دانشگاه علوم پزشکی 

  شد  منحلایران
  

 نفر از دانشجویان دانشگاه ٨٠٠ ازبیش 
پزشكي ایران در واكنش بھ انحالل این  علوم

آبان  ٩روز یكشنبھ  ٩:٣٠دانشگاه از ساعت 
 ایران واقع در یپزشك در مقابل دانشگاه علوم

 .تجمع كردند" شھید ھمت"بزرگراه 
نھ تھران، نھ "سر دادن شعار دانشجویان با 

نسبت بھ " پزشكي ایران  بھشتي، فقط علوم
پزشكي ایران اعتراض  انحالل دانشگاه علوم

  .كردند
دانشگاه تھران، دانشجویان دانشگاه  -

پزشكي ایران را  منحل شده علوم
  .تنپذیرف

پلیس ضدشورش ساختمان دانشگاه  -
ی علوم پزشکی ایران را  منحل شده
 .دمحاصره کر

خبر از مجلس، دانشگاه  دولت بی -
  .تپزشکی ایران را منحل کرده اس علوم

  
  

  : یِنقل در بخش کشاورز  حمل و- د
ِع کاالھای حمل  جم1388برابر با آمارھای موجود، در سال 

ھزار تن بوده است کھ کاالھای  333405 ِشده در سطح کشور
ِ درصد کل 5/13؛ یِ، انواع سموم و کودھای شیمیاییدام ِ
ِآمار مزبور با . الھای حمل شده را تشکیل می داده استکا

ِاحتساب مواد غذایی حمل شده بھ   درصد در ھمان سال 8/20ِ
   20.می رسد

ِنکتھ ی بسیار مھم این است کھ برای حمل کاال در سفرھای 
بارنامھ صادر ) وانت بار( تن 5/2ِ کیلومتر و وزن زیر 20زیر 

بسیار زیاد ِخش کشاورزی ِداد این سفرھا در بنمی شود و تع
ِبھ طوری کھ بر اساس آمار یاد شده در ھمان سال مقدار . است ِ ِ

) با بارنامھ و بدون بارنامھ(ِکل کاالی حمل شده در کشور 
ِ میلیون تن بوده کھ مقایسھ ی ارقام، تعداد و جای گاه 7/515

  .سفرھای مزبور را نشان می دھد
ِ، سوخت غالب در ناوگان حمیبھ ھر رو ِل و نقل جاده ای ِ

ِ کل مقدار گازوییل و 1387ِکشور گازوییل است و در سال  ِ
 ھزار لیتر 24294661ِبنزین مصرفی در این بخش بھ ترتیب 

  .  ھزار لیتر بوده است19070832و 
ِیک مشکل بسیار مھم در بخش حمل و نقل، فرسوده گی  ِ

ِ، متوسط عمر 1388بھ طوری کھ در سال . ِناوگان باری است ِ
ِیکی از عوارض ناوگان . سال بوده است 16ِناوگان مزبور  ِ

ِفرسوده، مصرف باالی گازوییل توسط کامیون ھای قدیمی است ِ .
ِمتوسط مصرف گازوییل در کامیون ھای جدید کھ موتورھای آن  ِ

ِھا از نظر آالینده گی در سطح استاندارد یورو  بھ باال قرار 2-ِ
در حالی کھ .  لیتر است30 کیلومتر حدود 100دارند، در ھر 

 لیتر در ھر 70 تا 60این نسبت برای کامیون ھای فرسوده 
  21. کیلومتر است100

    
ِنکتھ ی دیگری کھ باید در این جا خاطر نشان کرد، تردد 
ِصاحبان و کارگران مزارع و واحدھای تولیدی است کھ اغلب 

  اما در سھمیھ بندی،ِبا وسایل نقلیھ ی شخصی صورت می گیرد
ِ برای این مورد، سوختی اختصاص نیافت و با تغییرات بھای ھا

ِسوخت، فعالیت ھای مزبور نیز دچار مشکل و اختالل زیادی  ِ
ِبد نیست بدانیم جمعیت بھره بردار بخش کشاورزی . خواھد شد ِ ِ

  .کشور، چھار میلیون و پانصد ھزار نفر برآورد می شود
یادی بھ ستگی زبِدر مجموع، بخش کشاورزی ایران وا

ِی بھ طور حت(گازوییل و بنزین دارد و برای ادامھ ی فعالیت 
ِنیازمند دریافت بھ ھنگام و با بھای مناسب ) یِنیمھ جان فعل ِ ِ

ِش قیمت ِدر غیر این صورت افزای. سوخت ھای مزبور می باشد ِ
ِ، کاھش مصرف محصوالت توسط یتمام شده محصوالت تولید ِ ِ

 یستم ھای حمل و نقل، زیانمصرف کننده گان، اختالل در س
دھی و ورشکستھ گی برخی تولید کننده گان، راکد ماندن بخشی 
ِاز سرمایھ گذاری ھای انجام شده، کاھش اشتغال در بخش  ِ

، یِ توان رقابت در بازارھای صادراتِکشاورزی و کاھش یا عدم
  .    ِاز جملھ پی آمدھای قابل پیش بینی خواھد بود
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