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  ناصر ايرانپور
  

ن مطالب چاپ يما و مضامحتوسمتگيری نگاری، از لحاظ  از لحاظ فن و سبک روزنامه: از خيلی لحاظ قابل بررسی است  شده توقيف »کردستاِن«يام پ

  مطالبکيفيتسياسی ـ ايدئولوژيک و دوری و نزديکی آن به قدرت سياسی، از لحاظ غنا يا عدم الی ـ م، از لحاظ استقالل و يا وابستگی ی آن شده

 هر کدام از اين  حقيقتاً.  و غيره آن و فراگير بودن يا نبودن موضوعیروز بودن و تنوع ، از نظر به آنیمنابع خبرموثق و ناموثق بودن  آن، از لحاظ

 ازبه لحاظ تخصصی  در ارتباط با آن قادر نيستيم   آمد، طوريکهخواهدن بيرون ناجح و سربلندی دوم خود   دوره ن نشريه درمبنا قرار دهيم، ايرا معيارها 

. ی ديگری بر آزادی مطبوعات محسوب نمود با اين وجود بايد پايان دادن به حيات آن را ضربه.  ميان آوريم  بهسخن  و امروزیی متعارف يک نشريه

  . موضوع سطور ذيل است  داشت که ای صرف نظر از اين توقيف نيز سرنوشت تراژيک و آموزندهاما،   ،مهنا اين دوهفته

  ارائه از آن يک ارزيابی چند سطری ، مردم ی متعهد به  تنها چون يک خواننده نگار، بلکه بعنوان يک روزنامه  در اين سياهه  نخواهم  چنانچه

ی ميراث و   تقريباً همهخشنیی بسيار   شيوه به  متأسفانهدر اين اواخر حتی     نبود، بلکه»پيام کردستان« تنها   نه»ردستانک«پيام اين   ، بايد بگويم کهنمايم

کم داشت مبلغ   کم و بود  رفته نشانه برای حاکميت جهت قربانی کردن آنرد را در مقابل اذهان مردم کُملی و فرهنگی  و نمادهای  گذشته

تر و پيشروتر بودند  بسی از آن مدرن...) ، »ايها حجتيه«، »ها کيهانی«، »ها رسالتی«(های درون حکومتی  راستي  دستشد و حتی   افکار ميترين واپسگرايانه

  يژه و  و بهی کردستان عراق ردی و تجربهرد، رويدادهای تاريخی کُردی، شخصيتهای کُ احزاب کُ  به  اين کار را در پوشش حمله اين نشريه .و هستند

   .داد  انجام مي ستيزانه های مذهبی ترقی نشر انديشه

ی عمومی   بدون اين حوزه. مستقل از حکومت و احزاب کردی نيازمند است»ی عمومِی حوزه« کردستان هم به يک   معتقدم کهقوياً

کند، شکاکيت و  های همگانی تبلور پيدا مي ه در پيکر و شمايل رسان  ويژه  به ی عمومی که  يکی از رسالتهای همين حوزه.دمکراسی متصور نيست

  باری نيست که. ام و دارم ردی داشته، در همين راستا خود از خيلی لحاظ ايرادات و انتقادات بسيار جدی به احزاب کُ شهروندمِن. منتقد بودن آن است

  .  باشم  و آنها را به چالش نکشيده رو نشدهربا آنها رود

  . همين احزاب استحق حيات  از   جانانه  دفاع به همان اندازه  روی ديگر سکه. است اما اين يک روی سکه

 در آن وجود احزاب متفاوتی   نهفته سياسی، عقيدتی، طبقاتِیتنوِع. بافتی نيست و نبايد باشد ی کردستان تک  جامعه  بر اين امر واقفيم که همه

توان دمکراسی را بدون احزاب سياسی و تشکالت صنفی متحقق   در دنيای امروز نمي.ندک  متفاوت را ايجاب مي ی هبا باورها و ديدگاهها و گذشت

. احزاب سياسی حياتی است)  هر سياست و موضعگيری الزاماً و نه( و حضور موجوديتلذا ضرورت دفاع صريح از . کردستان مستثنی نيست. ساخت

نظرات خاص و شخصی خودم را نمايندگی . حزب و تشکل سياسی وابستگی ندارم در اين کار فضيلتی ببينم، به هيچ   بالشخصه، بدون اينکهمن

 و   توجيه، يا تلويحاً، حال مستقيماً آنها را فيزيکِی، سرکوب و نابودِی»انتقاد«ی   به بهانه  با صراحت کامل در مقابل هر شخص و نيرويي کهاما. کنم مي

  . آنام با   نمودم و اين دليلی شد برای قطع همکاری  اين نشريهر همين کار را هم در براب. گيرم  موضع مي،تطهير کند

قبل از هر چيز  محتمالًدليل اين امر .  داريمجدیز اين لحاظ کاستيهای  ا به اعتقاد منتفاقاًا. ردی ضروی استانتقاد از احزاب کُآری، 

به نفع  »مظلوم«انتقاد از    در وضعيت کنونی که باشندبرآن مکن است سهواً منظران منتقد صاحبشهروندان و  از  خيلی. باشد  آنها مي»شدن مظلوم واقع«

 انتقادی هم وارد آورند، اين کار را با اعتدال و ظرافت  اگر وکنند  مي  پيشه و خويشتنداری همين دليل از اين لحاظ احتياط  و به شددخواه تمام »ظالم«

  .دهند خاصی انجام مي

خود آنها .  است تاريخ آنها را ساخته ، تعبير ماترياليستی به. ول زمان و مکان تاريخی ـ اجتماعی خود هستندطبيعی است که احزاب نيز محص

  .  در اين مسير اشتباهاتی نيز بکنند  کهبديهيست .ساز باشند  تاريخ اند نمودهنيز تالش 



اما ،  است محروم ماندهدانش   از تحصيل ، است است، ستمديده  مورد استثمار واقع شدهبعنوان رعيت خود   مانند که  مانند پدری مي آنها به

  اين وضعيتباعث و بانی در درجة نخست بايد نظام فئوداليسم را، ارباب را  ، بلکه است  نقش چندانی نداشتهبوجود آوردن چنين وضعيتیخودش در 

اش   آيندهآيد لذا درصدد برمي.  دچار چنين وضعيتی نگردد فرزندش حداقلخواهد  مي وکند ، احساس مسئوليت مي استدلسوز خود وی. دانست وی

ی شخصی  در اين راستا بر اساس شم و تجربه.  باشد  را داشتهخودشبهتر از روزگاری   فرزندش  اهتمامش معطوف به اين است که ی همهرا بسازد، 

 بسا   چه .د بودنخواه   و کژروی مبری از اشتباهلذا تالشهايش.  وسيع باشدتواند بسيار  نمي ی اين شم و تجربه کند و بديهی است محدوده خود عمل مي

   . و هستی خود را نيز در گرو آن بگذارد مقصود برساند ر سر بهای غيراصولی  و با ابزار و شيوه و سرعت فرزندش را به زوردرصدد برآيدگاهی اوقات 

 در خارج هم نفس  ، حتی نگذاشت کههم تعقيب نمود و دشت   آنها را در کوهتوان نمي. آری، احزاب کردی در چنين وضعيتی قرار دارند

  ...اند و   کرده باه و اشتاند نموده  تربيتپرداز و تئوريسين و آکادميسين کم   نظريه مثالً در عين حال آنها را متهم ساخت که، اما راحتی بکشند

در هر .  نسبت داد»ی دشمن دسيسه«ی ناکاميابيها را نبايد به  همه. اسی درونی نيازمنديم يک فرهنگ تعامل و انتقاد سي ی اين احوال ما به با همه

  هر کدام    يادآور شد که هموارهبايد    ويژه به .بخشيد آنها مصونيت ابدی  مبری ساخت و به انتقاد را نبايد از  کردیاحزاب و جنبشهای سياسی ،صورت

 نوع تعامل آنها   شد کهمتذکر  ی اجتماع نيستند؛ بايد همواره  اين نيروها همهکنند و تماعی معينی را نمايندگی مييابيش طيفها و نيروهای اج  کماز آنها

  . و بسی بيشتر باد انتقاد گرفت طلبی و انتقادناپذيری آنها را به هژمونی  بايد همواره. با احزاب رقيب، با دگرانديشان درونی و بيرونی قابل پذيرش نيست

  به داد؛  را تغيير  صورت مسألهو حتی  را معکوس نمودای علت و معلولی رويداده  رابطه؛ تخريب نمود؛ نکردچنين، اما، »کردستان« پيام

   نشان داد که با اينکار شعور مردم را دست کم گرفت و،بدتر از اين ساخت و  و محکوم متهم يهسو تريبون عامل و آمر تبديل شد و قربانی را يک

 کام قدرت  بهردی بپردازد و واقعيتها را  مصاف با جنبش کُ  بتواند به  کافيست که»پيام کردستان«رف نام تصور کرد ِص. شناسد  کردستان را نمیی جامعه

  . مطلوب نمايد ی به مصادرهسياسی قلب کند و 

  نسبی و پيشرو و خودآگاه بودنکوالر و چپ سی کاستيها، ، عليرغم همه فرهنگی و روشنفکری کردستانی  جامعه غالب به اعتقاد من وجوه

اين   ی دوم اين نشريه گردانندگان دوره.  باشد  درازمدت داشتهحيات اين وجوه،   به ، گروه و روشنفکری قادر نيست بدون توجه هيچ نشريه.  استآن

 از   قبل از اينکه اين نشريه همين سبب  به.  بقبوالنند جامعه پارادايمهای صددرصد مخالف آن را به اين  درصدد برآمدند که را درنيافتند و  حقيقت ساده

  های دولتی پيدا کرده  بود و سرنوشتی بغايت بدتر از روزنامه شدهو تحريم  »توقيف«نوشتند، توقيف شود، از سوی مردم   در رکابش مي سوی آنانی که

صدر، منتظری،  بازرگان، بنی چون  حاکميتی اوليه برآمدان بر   ويژه به و  مذهبی بر سيل طرفداران  همان رفت کهگردانندگان متأخر آنبر . بود

 مستقل  کم اين افتخار را برای خود ثبت نمودند که شان در حکومت، دست اما هر يک از اين جريانات با وصف ادغام نسبی.  بود هرفت... ،  زاده مفتی

توان  ی دوم نمي  دورهپيام چنين حکمی را در مورد سياستگزاران اما يقيناً.  برخوردار بودندانديشيدند و بسياری از آنها حداقل از يک کيفيت معين مي

ی شصت با ابزارهای  ی جنگ دهه ادامهنوعی توان  ميآن را داد و   را مي حسابهای باز گذشته  تسويه سنخ نگارش اين دوستان بيشتر بوی   که داد، چه

  .ردی از طريق نقد موضوعی، اصولی و آکادميک جنبش کُمی تا تنوير افکار عموقلمداد نمود ديگر

ی دفاع از دمکراسی و آزادی قلم و  با اين وصف بايد از زاويه.  است  بوده توقيف آن نمسببها و داليل  هيچکدام از اين دغدغه يقيناً

باد   به  ی مخالفان را نه  همه»کردستان«پيام هر چند . د قلمداد نمو در ايران را نکوهش کرد و نشانی بر عدم وجود آزادی بياناين نوقيفدگرانديش 

 زاو بود، اما به مصداق رهنمود زيبای ر  باد ناسزا گرفته  به ای است، که  حق مسلم و بدون چون و چرای هر شخص و ارگان و نشريه انتقاد که

بعنوان شهروند،  توقيف آن را  يجهت هستم و بالن ی کاری اين نشريه ه خواهان ادام» يعنی آزادی دگرانديش  هميشه،آزادی«  مبنی بر اينکهلوکزامبورگ 

   ويژه  دليل افت فاحش آن و به ام به  همکاری  و اما به  و يا برگردانده چاپ در آن نگاشتهچند مطلبی را برای تاکنون   نگار و کسی که  منتقد، روزنامه

  .کنم  ميمحکوم  بودم، داده تغيير سمتگيری انتقادی آن پايان 
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