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ت انســان شــود
انــگارهای باورپذیــر شــدهاســت؛ معناباختگــی در جهانــی کــه ق ـرار بــود ،انســان رعای ـ ِ
و معنــا یابــد .میــاد زنــانِ معــا و مــردانِ متناقــض ،خیابانهــای مــدرن آفریــد .قــر ن شــهرهای مــدرن بــا
مرگهــای مدرنتــر ،جنگلهــای ســیامنی بــا ویرتینهــای آینــده آفریــد ،محلههــای لکاتــهی مــدرن بــا
معامریهــای زودمــردن در تاریــکای دیوارهایــی کــه هنــوز ق ـرار نیســت فروبریزنــد .ورود انســان بــدون
تانــک بــه قــر ِن باخ ـ ِن انســان بــه خــودش ،ممنــوع اســت .و کوچههایــی کــه ســبقت ســگ از پلیــس و
ت در ســواحل مـهزدهی
پلیــس از خــودش آزاد اســت ،آزا ِدآزاد . . .قــرنِ دیاســپورای ترانــه و آوارگــی رسنوشـ 
دور بــا فنجانــی از قهوههــای مهــم و فنجانهــای مهمتــر از قــرن فراموشــی .قــرنِ دعــوت بــه خاموشــی،
قــرنِ دونالدترامپهــای مثــا خشــن و هیالریهــای مثــا قشــنگ ،خاورمیانــهی مــدرن میآفرینــد بــا
خیابانهــای نفتــی و پرســ ه در پاریسهــای فیسبوکــی.
امــا مــن تروریســتم و اتفاقــابیرسزمینتــر از مــن ،منــم .امــا انســان رهاشــد ه در هپــروت ب ـیدردی
تــو نیســتم و در خیابانهــای بَ َزککــرد ه بــه نئونهــای شــهر بیرشمــی تــو هــم نزیســتهام .اینجــا مــردن
واقعیتــر از زیســن در دیوارهــای جهــان پتیارهگیســت .مــن تروریســتم ،م ـرا میتوانــی در لیس ـتهای
رنگــی ،در پوشـههای تانخــوردهی متــام آرشــیوهای کشگرفتـهات دار بزنــی ،بــه گلولـهام ببنــدی و نامــم را
بــر ســینهی یــک دیــوار بنویســی :مــرگ . . .
مــن تروریســتم و تــو بــا کالهبوقیهــای منگولـهدارت پایتختهــای از پایبســتویـران جهــان را بگــرد
ت بــه فراموشــی
و م ـرا روزی ه ـزار بــار خــط بــزن .مــن اع ـراف میکنــم کــه تروریســتم و در قــرن دعــو 
و خاموشــی ،در روزگار یبوســت ِهیچگوییهــای سیاســی ،در ســدهی ولنــگاری اندیشــگی ،در ســال بــد،
در ســال مونومــرگ بیمعنایــی ،و در ایــن زمســتان آتــش و خــون ،در ایــن بنبســت کــج و پی ـ ِچ رسمــا،
بنویــس .بنویــس انقــاب مــن مخمل ـ ی نیســت ،و نــه از جنــس ِب ـ ی جنــس مقواهــای رنگــی خیابانهــای
خامراندیشیس ـت کــه کوتولههــای سیاس ـیات همهچیــز فــروش آن شــدهاند .وط ـن میفروشــند ،وطــن
میخرنــد ،نــام میفروشــند ،ســکوت میخرنــد ،هیاهــو بــار میزننــد .انقــاب مــن فروشــ ی نیســت،
نــه بــوی نفــت میدهــد ،نــه ریــش میگــذارد ،نــه مرثیــهی مــرگ رس میدهــد ،نــه طعــم دموکراســی
والنتاینــی میدهــد .نــه در ســواحل یــک دریــا ،حــام آفتــاب میگیــرد ،و نــه تصویــر قهرمانانــش بــر
تیرشتهــا رنــگ میبــازد .اینجــا کوچههــای کوچــک کودکــیام ،جهــان بیقوارهگــی تــو را بــه ســخره
گرفتــه ،و کــودکان تروریســت بــه تانکهــای آهنیــن دموکراسـ ی تــو ســنگ میاندازنــد ،مــادران تروریســتم،
بــا رورسیهــای ســفید بــه رنــگ تــرور ،زخــم گلولههــا ی حقــوق بــری ســاخت ناتــو را میبندنــد .و
باتومهــای صلحطلــب تــو بــا تــنِ جنگافــروز مــن بــا لهجــهی ســلیس ِمــرگ ســخن میگوینــد .مــن
تروریســتم ،و تروریســت میمانــم اگــر جهــان ،تلفـ ِ
ـظ لبهــای کــودکان ایــن خــاک را تــاب نیــاورد ،آنــگاه
کــه همــه رسود و عاشــقانهاند .بــه رسزمیــن مــن کــه میآیــی پوتینهایــت را ب ـرای مــردن واکــس بــزن.
رسزمیــن مــن تروریسـ ِ
ـت جهــان جهالتهــای توســت.
هیوا آرگش

انق�لاب پیشـرو تدوینــ میمناین��د .برــ همی��ن مبن��ا ،اح��زاب بایــد در راس��تای مطالب��ات برابریخواهان��ه و آزادیخواهان�هـ خلقهــا،
سیاس��تهای خــود را منطبــق مناینــد و بــا عملکــرد و سیاســت روزانــە ،روح انقالبــی را در جامعــە گســرش دهنــد .سیاســتی عملــی در
راســتای مقابلــە بــا دیکتاتــوری و خفقــان از جانــب خــود نشــان دهنــد .بــدون شــک ایــن امــر تاثیـرات خــود را بــه همـراه خواهنــد
داش��ت ،در غی��ر ایـ�نصوــرت ب��ا سیاســت منفعالن��ە و انتظ��ار ،نخواهن��د توانس��ت ب��ا ارادەی انقالب��ی و مبارزات�یـ خلقه�اـ ،همراســتا
و هم��گام گردن��د .ب�ەـ عقی��دەی مــن نبــو ِد اتحــاد و عملکــرد هامهنــگ در ایــن مقطــع تاریخــی بیــن احـزاب سیاســیِ اپوزیســیون در
رشق کوردستــان ،نتیج��ەی پریش��انی فک��ری و نب��ود دورمن��ای سیاسیــ روشــن اس�تـ .میتــوان ایــن پدیــدە را بــە نوعــی ویــروس فکــری
تشـ�بیە من��ود .هی��چ دلیـ�ل منطق��ی ب��رای فق��دان همـ�کاری مشتـرک در میــان احـ�زاب سیاس��ی را منیتــوان یافــت ،بــە غیــر از نوعــی
خودبزرگبین��ی و همزم�اـن ب�اـ آن ،نوعیــ از محفلگرای��یِ دگامتیســتی ب��ا ذهنیت��ی خرسوان��ی کــە گریبانگیــر اح ـزاب سیاســی شــدە
اســت .مــا در حــال گــذار از مقطــع تاریخــی حساســی هســتیم  ،از طــرف دیگــر ،موقعیــت حاکــان ایـران در برابــر احـزاب اپوزیســیون
ب��ە شیــوهای در ارتب��اط مس��تقیمی بـ�ا رسدرگم��ی اپوزیسیــونها دارد .در واقــع جمهــوری اســامی ای ـران حداکــر اســتفادە را از ایــن
ناهامهنگ��ی اپوزیس��یون میبرــد .ب��دون ش��ک هم��کاری فع��ال اپوزیسیــونها ب��ا همدیگـ�ر تاثیـ�ر بهسـزایی بــر روح مبارزاتــی خواهــد
داش�تـ و مب��ارزات آزادیخواهانهــ را در رشق کوردس�تـان میتوانــد وارد فــاز نوینــی بگردانــد و در عمــل نیــز دســتاوردهایی ب ـرای
آزادی و دموکراتیزاســیون داشــتە باشــد.

آیندهیایراندربحرانمنطقهای
گفتگوی ویژهی آلرتناتیو با سیامند معینی ،عضو مجلس پژاک
در زمینهی نقش و رویکرد پژاک در وضعیت موجود سیاسی ایران و رشق کوردستان

رشق کوردســتان در مقطــع کنونــی نســبت بــه تحــوالت سیاســی در کوردســتان خــود را مکلّــف و متعهــد بــه حامیــت
و مش��ارکت سیاس�یـ میدانــد .پــس از موضــوع روژآوا و نیــز وضعیــت انقــاب و مقاومــت شــال کوردســتان ،آیــا ایــن
حامیـ�ت و مشــارکت سیاسـ�ی جامع��ه ،میتوانــد جریانــات و احـزاب رشق را وارد فــاز نوینــی از مبــارزه منایــد کــه مواضعی
عملیت��ر را نس��بت بـ�ه سیاسـ�تهای جمهــوری اســامی ای ـران نشــان دهنــد؟
ســیامند معینــی :مبـ�ارزەی کوردس��تان ب��رای آزادی در ه��ر مقطعـ�ی متاث��ر از مب��ارزات بخشهــای مختلــف آن
بــودە اس��ت ک�ەـ البت��ه بـ�ە ش�کـلی تصنع��ی از طریـ�ق سیاس�تـ اس��تعامری تقس��یم شدەاســت .در بیشــر مقاطــع
تاریخ��ی ،ه��ر بخ��ش از کوردستــان ،همی��ار و همراس��تا بـ�ا مب��ارزات دیگ��ر بخشه��ای کوردس��تان بهحس��اب میآمــد
کـ�ە در ح��ال پی��کار ب��ا دیکتات��وری و اس��تبداد حکومتــ مرک��زی بودەان��د .هماکنــون مبــارزە بـرای آزادی در روژآوا و
ش�مال کوردس��تان در نقط��هی اوج انقالب��ی خـ�ود ب��هرس میب��رد و م��ا ب��ا توج��ه بهــ وظیف��ەی سیاســی و اخالقــی خــود
الزم میدانیــم کــە از مبــارزات آنــان پشــتیبانی و حامیــت کــردە و در صــورت لــزوم حضــور فعــال داشــتە باشــیم.در
واقــع فضــای مبارزاتــی پدیــد آمــده در شــال و روژآوای کوردســتان تاثیــری مســتقیم بــر مبــارزات رشق کوردســتان
دارد .هماکنــون مبــارزات رشق کوردســتان بـرای احقــاق حقــوق و نیــل بــه آزادی در حرکــت اســت و مبــارزات شــال
و روژآوا کوردس��تان تاثیــری مثبـ�ت ب��ر مباــرزات مــا هــم داشـ�تە اس�تـ ،همچنانک��ە دیدیــم کەــ پش��تیبانی ش��هرهای
رشق کوردستــان ازجملــه کرمانشــاه و ســنندج و مهابــاد و دیگــر شــهرهای رشق کوردســتان از کوبانــی و شــنگال
نشــان از ایــن روح همبســتگی دارد .اح ـزاب سیاســی برنامەهــای خــاص خــود را ب ـرای مبــارزە و حضــور در پیشــرد
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

یک��ی از عم��ده مس��ائلی ک��ه از س��وی پ��ژاک در زمین��هی مسـ�ائل داخلــی خلقه��ا در ای��ران مطــرح میگــردد ،لــزوم اقدامــات و
تح��والت دموکراتی��ک از س��وی جمهــوری اسلـامی ای�رـان ،نسبــت ب��ه موجودی��ت ملیته�اـی مختلفــ در ای�رـان اس��ت .بهنظ�رـ میرســد
تاکن��ون ش��اهد هیـ�چ اقدامیــ عملـ�ی از ســوی ایرــان در ای��ن زمین��ه نبودهایــم .بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی ای ـران در خاورمیانــه
و نیـ�ز توافق��ات سیاسیــ ب��ا غ��رب ،رضورت��ی ب ـرای اصالحات��ی دموکراتیـ�ک از س��وی نظام��ی اس��تبدادی همچــون جمهــوری اســامی
ایرــان باقــی منیمان��د؛ ب��ا ایـ�ن اوصـ�اف نق�شـ و رویک��رد پ��ژاک در مقطــع کنون��ی بـرای اعـمال فش��ار ب��ر ایرــان چیسـ�ت؟ آیــا میتــوان
همچــون گذشــته بــه تنگنــا ق ـراردادن ای ـران از نظــر نظامــی اتــکا منــود؟
ســیامند معینــی :ای��ران ب��ە ش��کل سیســتمی مخ��وف ادارە میشــود و ســپاه پاســداران کنــرل اقتصــاد ای ـران را بــە شــکلی مافیایــی
در انحص��ار خ��ود ق��رار داده؛ ذهنی��ت شوــنیزمِ اســام شـ�یعی ش�یـرازەِی سیاس��ت حکــام ای��ران در مس��ائل مرتب��ط ب��ا ملیتهــای
مختلــف ایـران اســت .بــا وجــود ایــن ذهنیــت انکارگرایانــە ،دیالــوگ و تفاهــم بــا ایــن سیســتم نوعــی خودفریبــی اســت و دموکراتیــزە
من��ودن جامع��ە بــا اینــ متدهــای مافیای��ی ک��ە حاک�مان ای��ران ب��رای بق��ای خ��ود از آن اس��تفادە میکنن��د ،امکانپذیــر نیســت .نوعــی
از تغیی ـرات رادیــکال در سیس��تم حکوم��تداری ایـ�ران الزم استــ ت��ا بت��وان بح��ث از دموکراتی��زە ک��ردن و مبـ�ارزەی دموکراتیــک در
جامع��ەی ایـ�ران را ب�هـ می��ان آورد .کشوــرهای غربیــ و بهخص��وص آمری��کا در اینــ مقط��ع هی��چ برنام��ەی نظامـ�ی بهخصوصــی در
مقاب��ل ای ـران ندارن��د و ب��ە عقی��دەی م�نـ سیاســت اوبام��ا در مقاب��ل ای��ران نرم�شـ نش��اندادن و سیاستــی فرصتطلبانــە اســت .در
حقیق��ت امی��د بسـتن بـ�ە دخال��ت غربیهــا در ای ـران هــان خودفریبــی در بُعــدی دیگــر اســت .در مقطــع کنونــی کــە ای ـران بــا
بح��ران اقتص��ادی و اجتامع��ی دس��توپنجە نرــم میکن��د و در تنگناــ ق��رار گرفتەاس��ت ،رضورت ایج��اد جبهەه��ای مختل��ف در هم��ەی
زمینەه��ا و برجس��ته من��ودن تن��ش می��ان خلقــ و حاک�مان ،امــری عاجـ�ل اس��ت .اپوزیســیونهای بــە شــکل اح ـزاب سیاســی بایســتی
نســبت بــە همدیگــر تســامح سیاســی داشــتە و ســعی در هامهنگــی و همگامــی سیاســی داشــتە باشــند.
گزین��ەی نظام��ی ب��ە ش�کـل دف��اع مــروع همیشــە در دس��تور کار ق��رار خواه�دـ داش�تـ ،ولیــ همزمــان فرامــوش نشــود کــە
س��ازماندهی جامع��ە و چین��ش اجتامعیــ ،ام��ری حیاتـ�ی ب��رای پیشبـرد اه��داف دموکراتیــک اس��ت .اعتقــاد بــە نی��روی ذات��ی خلقهــا
و انس�جـام و ارگانیـ�زە کــردن صف�وـف خلقه��ا ،راه مبــارزە ب��ا ایـ�ن سیس��تم مافیایـ�ی قلم�دـاد میگــردد.
مباــرزهی دموکراتی��ک در ای��ران و ت�لاش بـ�رای دموکراتی�زـه ک��ردن آن ،نیازمن��د یکــ همگرای�یـ سیاس��ی در می��ان اپوزیســیون ایرانیســت.
از یکــ سوــ پ��ژاک حزبیستــ ک��ه تاکن��ون رویکــرد و دامنـ�هی فعالیـ�تاش بیشــر معطــوف بــه رشق کوردســتان بــوده؛ آیــا پــژاک از یــک
پ�رـوژهی عمل�یـ ب��رای ایج��اد ی�کـ همگرایـ�ی ی��ا تش��کیل جبهـ�های متحــد بــا جریانــات سیاســی در ایـران ،برخــوردار اســت؟
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ســیامند معینــی :همچنانک��ە بیاــن ک��ردم ایج��اد جبهەهــای مختلـ�ف ب�رـای مبــارزە بـ�ا اینــ سیس��تم راهــکاری اسـ�ت ک��ە میتــوان از آن
صحب��ت من��ود ،م��ا آمادگیــ ه��ر ن��وع هم��کاری و همی��اری ب��ا خلقهـ�ای ای�رـان و اح��زاب سوسیالیس��تی را داری��م و در ای��ن راه گامهایــی
عمل��ی برداش��تە و پروژەهــای مختلف��ی را نیـ�ز ارائ��ە دادەای��م .ب��رای مب�اـرزە باــ ای��ن سیسـ�تم اس��تبدادی ،ب��ا همـ�ەی احــزاب سیاســی
میتوانی��م همکــاری مناییــم .در ای��ن راس��تا بـ�رای پیش�برد اه��داف دموکراتیـ�ک در ایـ�ران لحظـ�ەای غفلـ�ت و درنــگ را جایزــ منیدانیــم.
حــوزەی فعالیــت پــژاک در رشق کوردســتان اســت ولــی بــە ایــن معنــی نیســت کــە بـرای دموکراتیــزە کــردن ایـران و منطقــە نقــش خــود
را ایف�اـ نک��رده و ش��کلی منفع�لـ داش�تـە باش�یـم .دموکراتی��زە ک��ردن ایرــان وظیف��ەی هــر انســان و حــزب انقالبــی اســت و در ایــن راســتا
گامهای��ی عمل�یـ ب��ردارد .م��ا ب��ە نوب��ەی خ��ود ،پروژەهاــی راهــردی سیاس��ی -اجتامع��ی عمل��ی را ب��ه محضـر خلقهــا و احـزاب اپوزســیون
ارائــە منودای��م .ارادهی انقالبــی مــا در تحقــق بخشــیدن بدیــن پروژەهــا بــوده و هســت.
به نظر شام توافق سیاسی میان ایران و غرب تا چه اندازه بر سیاستهای احزاب رشق کوردستان تأثیر داشته است؟
ســیامند معینــی :در مقطعـ�ی بعض�یـ از اح��زاب سیاس��ی رشق کوردس��تان امی��د بـ�ە دخال��ت نظامــی کش��ورهای غرب�یـ ،بهخصــوص آمریــکا
در ای ـران داشــتند و برنامەهــای خــود را بــر ایــن اســاس پایەریــزی منــودە بودنــد ،امــا بعــد از گذشــت زمــان و گشــایش سیاســت غــرب
در مقاب�لـ ای��ران بـ�ە وضوــح ب��رای آنه�اـ منایــان گشــت ک��ە ایــن ی��ک امی��د کاذب استــ و نتیجەــای عملــی ب��رای آنهــا در بــر نخواهــد
داشــت؛ ل��ذا مـ�ن معتق��دم کــە آنه��ا نیــز کموبی��ش ب��ر اینــ واقعیـ�ت واق��ف شدــەاند ک��ە ایــن انتظ��ار ب��ە ناکجاآبـ�اد ختــم میشــود.
ش��اید هن��وز برخـ�ی از آنه��ا خ��واب ای��ن س��ناریو را میبیننــد ،ولــی بایســتی بدانیــم کــە ایــن نــوع خیــال واهــی تنهــا خودفریبــی محــض
اســت .بــه لحــاظ دیپلامتیــک بایســتی پروژەهایــی مشــخص داشــت و ســعی در همســوییِ احـزاب سیاســی رشق کوردســتان منــود و در ایــن
راس��تا مـ�ا گامهـ�ای عمل��ی برداش�تـە و در ادام��ە نی��ز ب��ر ارتباطـ�ات دیپلامتیکــ ب��ر مبناــی حقـ�وق دمکراتی��ک بــا ملیتهــا و کشــورهای
مختل��ف پافش��اری میمناییــم.
باــ وج�وـد متام��ی سیاس��تهایی ک��ه جمه��وری اس�لامی در هویتزدای�یـ تنوع��ات و ملیته��ای موجــود در ای��ران ب��ه انجــام میرســاند،
و نی��ز بـ�ا در نظرگرف�تن وق��وع احتامل��ی بح��ران داخلـ�ی در ایـران و ش��کاف می��ان الیهه�اـی ق��درت در بدنـ�هی سیاســی نظــام ایـران ،چــه
آینــدهای میتــوان متصــور منــود؟ آیــا ای ـران قابلیــت گــذار از ایــن مرحلــه و حفــظ ســاختار قــدرت را همچنــان دارد یــا نــه رسنوشــت
مشاــبهی همچ�وـن کش��ورهای همســایهی خــود را بایــد انتظــار بکشــد؟
ســیامند معینــی :ایــن واقعی��ت را بای��د بدانی��م ک��ە تاکن��ون هیچــ سیس��تم و حکوم��ت اس��تبدادیای نتوانســتە در دراز مــدت بــە حیــات
سیاس��ی خـ�ود ادامەــ ده�دـ .نظاــم هم�وـاره از روشه��ای توطئــه ،كودت��ا و ت�رـور ب��رای مركزــیشــدن هــر چــه بیشــر كمــك گرفتــه و هــر
بــار ب��ا ج��دا كرــدن و ناب�وـد ك��ردن بخش��ی از مخالفـ�ان ،ماندــگاری خـ�ود را تضمی�نـ میمنایـ�د .ارتشــ ویــژهی آنهــا دیگــر از حالــت یــك
نیرــوی ِ
رصف نظامی(سپــاه پاس��داران) خ��ارج گردیدــه اس��ت .میتــوان بــه ســادگی مشــاهده کــرد کــه در متامــی امــور کشــور دخالــت
میمنایـ�د .حت�یـ در اینــ اواخ��ر حسنــ روحان��ی پروژهه�اـی بس��یار س��خت (بـ�ه قـ�ول خودشـ�ان) را ب�هـ آنهــا ســپرده اســت .ســپاه بــه
ِ
دهش��تناک ایدئولوژیـ�ك ،سیاس��ی و اقتص��ادی بدــل گردی��ده اس��ت ک��ه هم��ه چی�زـ را در خ��ود میبلعــد (حتــی بــه
نهــادی غولپیک��ر و
اصطـلاح ،خودیهــای نظـ�ام را نی�زـ) .در ای��ن وض��ع هیــچ كدــام از خلقه��ای ای��ران ب��ه عن��وان موجودیتـ�ی متفاوتتــر از رنــگ كلــی نظــام
منیتواننــد حضوــر داشتــهباش��ند .چ��ون یـ�ك شناس��نامه و یــك هوی��ت وجـ�ود دارد و آن هــم هویــت قــدرت اســت .یــا بــه بخشــی کوچکــی
از نظــامِ ســلطه تبدیــل خواهــی شــد ،یــا از میــان خواهــی رفــت .هنگامــی كــه بــه صــورت بخشــی از نظــام ســلطه درآمــدی ،در مقابــل
ساــیر گروههاــ و جناحهای��ی كــه مقاوم��ت میمناین��د ب��ه عنــوان اب��زاری ب ّرنــده ب��هكار ب��رده خواهیــ ش�دـ .منون��هی آن رحیمــی اســتاندار
كوردس��تان اس��ت ،بـ�رای مقابل��ه ب��ا جنبشه��ای انقالب��ی در كوردس��تان و یـ�ا خلخال��ی در مقابل��ه بـ�ا متام��ی قیامهــای مردمــی ،كــه بهــر
از هم��ه وظیف��هی خ��ود را انج�اـم دادهانــد .كســی كــه بــه عضویــت نظــام درآمــد ،دیگــر نبایــد از هویــت او ســوال كــرد .زیـرا هویــت او
مش��خص اســت .نظ��ام بـ�ه صــورت م��داوم بهرتی�نـ خدمتگزاران(كادرهاــی) خ��ود را از میاــن میبرــد .كوچكرتیــن اش��تباه آنهــا و انحـراف
از خ��ط ایدئولوژیـ�ك نظـ�ام باع�ثـ م��رگ آنه��ا خواهدــ شدــ .منونـ�هی «آیتاللــه محمــد منتظــری» نشــان ایــن واقعیــت اســت ،كــه تــا آخــر
عم��ر در خانهــ حبــس ش��د .در نظــام والیتــ فقی��ه ،ملیگرای��ی ،فاشیس��م و تكهویتــی ب��ه صورت��ی ریش��های وجــود دارد.
تاکنـ�ون سیاس��تهای جمهوــری اس�لامی ای ـران در قب��ال تنوع��ات و خلقهاــی ای��ران خاصامنەــ همزم��ان ب��ا فری��بکاری بــودە اســت.
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ِ
دولت-مل��ت رسمایـ�هداری ب�اـ تنوعاــت و خلقه��ای ایـ�ران برخ��ورد منوــدە اســت .بــا توســل بــر
ای��ن سیاس��ت بـ�ر مبناــی دیدــ و بینشــ
سیاســت و راه��کار همگونس��ازی و یکدسـ�ت من�وـدن جامع��ە ،سیاسـ�تهای خوــد را پایەری�زـی و اجـ�راء من�وـدەاســت ایــن امــر در جوهــر
خ�وـد ،غیردموکراتیـ�ک و مس��تبدانه اس�تـ .دی�دـگاه طیفهــای مختلــف قــدرت در ای ـران بــر همیــن مبنــا شــکل پدیرفتــه اســت .آنــان از
دیدگاه��ی شوونیس��تی در مقاب��ل خلقه��ای ایـ�ران پی��رو میکنندــ .ب��ە عقیــدەی مــن ایــران قابلیــت گــذار از ایــن مرحلــە را نخواهــد
داشــت .در واقــع بایــد ســاختار سیســتم قــدرت بــه طــور کلــی عــوض گــردد ،تــا بتــوان جامعــەای دموکراتیــک پایەریــزی کــرد .ایــن گــذار
بـ�ە تغیی�رـ اص��ول و مبان��ی والیتفقیــە و تغییــر در ذهنیــت و تفکــر حاکــان بســتگی دارد .البتــه بایــد متذکــر شــوم کــه ایــن شــیوە بــا
ماهی��ت جمه��وری اس�لامی ای��ران در یــک راس��تا منیباش��د .در نهای��ت اگ�رـ تغییرات��ی صــورت نگیـ�رد ،ایـ�ران نی��ز بـ�ا رسنوش��تی مشاــبه دیگــر
کشــورهای اســتبدادی روبــرو خواهــد گردیــد.
پ��ژاک ب��رای بــروز هرگونــه احتـماالت سیاس��ی ی��ا همی��ن آینــدهای کهــ ش�ما ارزیاب�یـ میمنایی��د ،تــا چهــ ان��دازه میتوانــد نقــش متفاوتــی
نسـ�بت ب�هـ دیگ��ر اح��زاب داشــته باش��د؟ ب��ه اینگونهــ ک��ه جامعـ�هی رشق کوردســتان و احـزاب آن ،تحقــق مطالبــات سیاســی و اجتامعــی
خ��ود را تنهــا ب�رـ مبن��ای ب��روز رویداده��ای بح��ران خاورمیانــه ی��ا توازن��ات و تعام��ل میـ�ان نیروه��ا و دولتهــا محاســبه ننامیــد ،بلکــه
خ��ود تعیینگــر سیاســت و رسنوشــت دموکراســی در رشق کوردســتان باشــند؟
ســیامند معینــی :فلســفەی م��ا ب�رـ اس��اس اعت�ماد ب��ە خوی��ش و نی��روی ذات�یـ و دفاع�یـ پیریــزی شــدە اســت .مــا منتظــر وقایــع نخواهیــم
نشســت ،بلکــە خــود فاکتــوری ب ـرای تغیی ـرات انقالبــی و دموکراتیــک خواهیــم بــود ،چــە از لحــاظ سیاســی و چــە از لحــاظ اجتامعــی و
اقتص��ادی .ب��ر ایـ�ن مبن��ا پژــاک پیشــگام بـ�رای ارائ��ەی سیســتمی دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــودە و پایەریــزی سیســتم کــودار ب ـرای
مدیری��ت جامعەــ را پیش��نهاد منوــدە اس��ت .در ایـ�ن راسـ�تا گامهایـ�ی عمل��ی برداشتــەشدــەاســت .ظرفیــت سیاســی مــا چنــان اســت کــە
ب��ا نشـ�اندادن تعاملــ دموکراتی�کـ ،میتوانیمــ ب��ا هــر نیروی��ی کەــ در راس��تای دموکراتی��زە کـ�ردن ای��ران و کوردسـ�تان مب��ارزە میکننــد،
هم��گام و همســو باش�یـم .پ��ژاک بــر اس��اس فلسـ�فەی آپوئیســتی و اعتــاد بــە نیــروی خــود و خلــق ،خــود را ســازماندهی منــودە و پتانســیل
عظیم��ی در ایــن راس��تا دارد ،کــە همزمــان خــود فاکتــوری ب ـرای پیشــرد دمکراســی و آزادی در جامعــە اســت ،ب ـرای هرگونــە دخالــت و
احتــال تغییـرات در منطقــە خــود را ســازماندهی منــودە و در آینــدە فاکتــوری اساســی و پیشــاهنگ در تغییـرات ایـران و رشق کوردســتان
خواهــد بــود.

آلتران.تی
و
.
11

ویژهنامهیچهاردفرت
شهریور1395

فرهنگدموکراتیک

گفتگوی ویژهی آلرتناتیو با ئههوهن چیاکو عضو مجلس پژاک
در زمینهی پتانسیلهای فرهنگی و بسرتهای انقالب دموکراتیک در رشق کوردستان

از مقوالتــی کــه در اس ـراتژی پــژاک و رونــد مبارزاتــی آن در رشق کوردســتان اهمیــت
داشـ�ته و یکــی از عرصهه��ای مه��م فعالیت��ی ب��ه ش�مار م��یرود ،عرص��هی فرهنــگ اســت؛
ـاب دموکراتیــک رشق
و همــواره از پتانســیل فرهنگــی بــه عنــوان بســری در راســتای انقـ ِ
کوردستــان ن��ام می َبــرد .از لح��اظ جامعهشــناختی دی��دگاه پ��ژاک ب��ه مقولـ�ه فرهنــگ
چیســت؟ و منظــور از فرهنــگ و پتانســیل فرهنگــی مدنظــر پــژاک در رشق کوردســتان
چیســت؟
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اهــون چیاکــو :قبــل از اینکــه بــه پاســخ پرســش شــا بپــردازم اجــازه بفرماییــد کــه ســام
و خس��ته نباش��ید داشــته باش��م خدم��ت دس��تاندرکاران و خوانن��دگان گرام��ی نرشی��هی
آلرتناتی�وـ .تعری��ف عموم��ی فرهن��گ در جهانبین��ی و نگ��رش جامعهشــناختی مــا ،کلیتــی
متش��کل از دسـ�تآوردهای جامعـ�هی ب�شری اع��م از حیثهــای ســاختارین و معنایــی
کـ�ه جامع��ه طـ�ی رون�دـی تاریخیــ بدس��ت آورده اســت .نهادهــای سیاســی و اجتامعــی
کــه بــر روی دگردیســی و تحــول بــاز هســتند ،حیــث ســاختارین و محتــوای ایــن نهادهــای

تحولپذیرــ ،حیثــ معنای��ی فرهنــگ میباش�دـ .هامنط��ور ک��ه ِهگــل میگویــد :نهادهــای سیاســی و اجتامعــی محصــول نــوع باورهــا و
عقای�دـ جوامــع میباش�نـد .ب��دون تردیــد منیتــوان رصفـاً بــا بُعــد ملمــوس و مــادی و یــا بُعــد معنایــی تعریــف وســیع فرهنــگ را بیــان کــرد.
تفکیـ�ک بعدــ م��ادی و معنـ�وی تنهاــ ق��ادر اس��ت تعری��ف محـ�دود فرهن��گ را بی��ان کنــد؛ و ای��ن اتحـ�اد حیثهــای معنایــی و مــادی اســت کــه
تعری��ف کلیــ و جامعــ ،فرهن��گ یــک جامع��ه را ارائهــ میدهــد.
میتــوان ذهنیــت ،آگاهــی ،وجــدان ،اخــاق و معرفــت را بــه عنــوان نیروهــای معنادهــی حیــات ،تعیــن عــادات و تقالیــد و معیــار رد و
قب��ول در ف��رد و جامع��ه ،همچنیـ�ن زباــن بهعنـ�وان حافظ��هی تاریخــی و اجتامعــی یــک ملــت ،هــر بــا متــام جوانــب خــود بــه عنــوان نیــروی
جس��توجوگر حقیق��ت ،ن��وع پوش��ش ،خ�وـراک ،دادوس��تد و ...را از عن�اـرص اصل�یـ تش�کـیل دهن��دهی یــک فرهنــگ ذکــر کــرد.
در موــرد بخ��ش دوم پرس��ش شـما بای��د گفــت :اگـ�ر فرهن�گـ ی�کـ محصــول تاریخـ�ی و اجتامعیس��ت .پســ ناگزیریــم ک��ه بـ�رای ارئ��هی جــواب
صحیــح نگاهــی بــه تاریــخ اجتامعــی ملــت کــورد بیندازیــم.
باــ اس��تناد ب��ه فاکته�اـی مضاعــف تاریخیــ و باستانشناســی ،بعــد از چهارمی��ن دورهی یخبندــان کهــ غال��ب بـ�ر بیسـ�تهزار ســال پیــش
میباشـ�د ،در دامنهه��ای بینــ سلسلــه رش��ته کوهه��ای تورس-زاگ��روس ریش��ههای ی��ک فرهن��گ مقاومتمح�وـر رشوع بـ�ه رویشــ میکنــد.
فرهنگــ مل�تـ ک��ورد ریش�هـ در اع�ماق ایـ�ن تاری��خ دارد .فرهنــگ مذب��ور نقـ�ش طالیـ�هداری را ب ـرای متــدن ســومری ایفــا کــرده اســت .ایــن
فرهن��گ در طـ�ول تاری��خ حی�اـت خ�وـد بهطــور مس��تمر مکانیس��مهای دفاعــی خــود را هــم در برابــر بالیــای طبیعــی و هــم در برابــر هجــوم
نیروه��ای غارتگ�رـ بازتولیدــ میکنــد.
در ب��دو هجم��هی نیروه��ای اس��تیالگر و غارتگ�رـ مت��دن مرک�زـی ک�هـ در مزوپتامی�اـی س��فلی چش��م ب��ه دس��ترنج ،ارزشهــا و غنــای مزوپتامیــای
ُعلی��ا ک�هـ ه�مان کوردس��تان میباش��د؛ دوخت��ه بودن��د ،ش��اهد مقاومته�اـی بینظی��ر قبای��ل هـ�وری کهــ میتــوان نــام پرتوکــورد یــا کوردهــای
اولی��ه را همــ برــ آنهاــ اط�لاق کـ�رد ،هس��تیم .مقاوم��ت مادهــا در برابرــ آشــوریها ک��ه منج��ر ب��ه شکس�تـ خونآشـ�امترین عنــر متــدن
مرک��زی مـ�ی شوــد بارزتری��ن آنه��ا میباشــد .فرهنــگ مزدائیســم کــه خواســتگاه آن کوردســتان اســت و در آییــن زردشــت تبلــور یافتــه؛ در
ط��ول تاری��خ ه��م از حی��ث معنایـ�ی (آموزهه��ای معرفتیــ و مقاومتطلبان��ه ،دعـ�وت ب��ه طبیعتدوســتی و  )...هــم از حیــث ســاختاری و
نه��ادی (تشـ�کیل طریقته��ا و گروههــای اجتامعـ�ی) خ��ود مول��د فرهن�گـ مقاوم��ت ب��وده اس��ت .اگ�رـ ب��ه ســدههای باســتان و میانــی نگاهــی
بیندازی��م و مـ�روری ب�رـ تاری��خ متجاوزی��ن از آشــور ت��ا ک�وـروش ،از ک��وروش ت��ا اسـ�کندر ،از اس��کندر ت��ا حمل��هی اعـراب ،از اعـراب تــا چنگیــز،
از چنگی��ز تــا تیمــور ،از تیم��ور تـ�ا عثامنیــ و صف��وی و ...بیندازی�مـ ،ای��ن مـ�ردم پیشهش��ان مقاوم��ت بودهاس��ت .در ایـ�ن ب��اره داس��تانها و
نقلقولهــای زیــادی از خــود متجاوزیــن وجــود دارد.
حتیــ اگ��ر مل��ت ک��ورد گاه�اـً تحولــی در عقای��د خــود ایج��اد ک��رده ب��از ه��م دالی��ل مقاومتطلبان��ه ب��ه هم��راه داشتهاســت .ب ـرای مثــال
وقت��ی در زمــان عباس��یان مذه��ب رســمی خالف��ت و حکومتهــای تابعــش در ایـران مذهــب ســنی بــوده اســت ،کوردهــای رشق کوردســتان
بیشرتشاــن مخصوصـ�اً قسمــت جنوبــی رشق کوردس��تان ب��رای اینک��ه نقطهمقاب��ل عنـ�ارص متجـ�اوز باش��ند ،کی��ش شیــعهی اســاعیلی یــا
ش��یعهی علـ�وی را ب��ر میگزینن��د .همچنی�نـ وقت��ی کـ�ه در ایـ�ران سلس��له زورگوــی صف��وی ضمـام ام��ور را در دس��ت میگی��رد و ش��یعهی
صف��وی را مذه��ب رس�مـی میکندــ ،کوردهاــی بسـ�یاری از مناطــق رشق کوردس�تـان ک��ه تاــ آنموق��ع بــر آیینــ یارس�اـن بودن��د ب��رای اینکــه
بازه��م نقط��ه مقابلــ نیروه��ای سلــطهگر باشـ�ند ،ب��ه کیـ�ش مذه��ب ش��افعی درمیآینــد.
حکومتهای��ی کهــ در ایـران بـ�ر رسکار آمدهان��د ب��ه ای��ن پتانس��یل فرهنگ�یـ و خصوصی��ات مقاومتطلبانــه آن واقــف بودنــد ،کــه در صــورت
ع��دم رسکــوب آن میتوانـ�د ب��رای بقــای حکومتش��ان خطرس�اـز باشـ�د .بهــ همی��ن دلی�لـ ب��رای اس��تحکام حکومتشــان در رسارس ای ـران ،از
ک��ورش گرفت��ه تــا خمین��ی ابت��دا ب��ه رشق کوردسـ�تان حمل��ه کردهاندــ و در ص��ورت خفهک��ردن جنبشهــای رشق کوردســتان بــر ســایر نقــاط
ای ـران س�یـطره پی��دا کردهانــد.
چ��را ای��ن رونـ�د تاریخـ�ی را مط��رح کردیـ�م و برــ فرهن�گـ مقاوم��ت متمرک��ز ش��دیم .بهدلی��ل اینکــه فرهنــگ خــود محصــول یــک رونــد
تاریخ�یـ اس��ت و برعک��س تولی��دات متدــن ک��ه در کوتاهم��دت کارای��ی و خاصی��ت خ�وـد را از دس��ت میدهنـ�د ،ژنهــای فرهنگیــري ،مانــدگاری
درازم��دت دارن��د و بهجــای فاسدگشتـن ،بیشتـر روزآمدــ میش��وند .ب�هـ همی��ن دلی��ل تــا ذهن�مان را ب��ه تاری��خ اجتامعیمــان ارجــاع ندهیــم،
ق��ادر بهــ درک پتانسـ�یل فرهنگــی خ��ود منیباشــیم .همچنیــن تــا فرهنــگ مقاومــت تاریخــی جامعــه خــود را موشــکافی نکنیــم ،دالیــل
و اهمیتــ غن��ای فرهنگیــ خ��ود را در منییابیـ�م .چ�رـا ک��ه غن��ا و پتانس��یل موج�وـد نتیجـ�هی همیــن فرهنــگ مقاومتــی اســت .اگــر ایــن
مقاومــت منیب��ود و ب��ر ه��ر آسمیالس��یونی ک��ه در طـ�ول تاری��خ از ط��رف اس��تیالگران اعاملشدــه تــن میدادیــم ،امــروز یــا نبودیــم یــا شــاهد
اینــ پتانسـ�یل عظی��م فرهنگیــ منیبودیـ�م .مقاوم��ت در کن��ار شــیوهی حیـ�ات ،خـ�ود فرهن��گ تولیدــ میکنــد .بــه موســیقی کــوردی ،ادبیــات
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کوــردی ،رس��ومات و باوره�اـی ک�وـردی ،از ماک��و ت�اـ ای�لام و لرس��تان تعمــق کنیدــ؛ فرهنگیــ غن��ی ،متنــوع و ممل��و از ارزشهـ�ا رویــت میشــود،
کهــ ای��ن واقعی��ت را بی�اـن میکنـ�د .پ��س بهــ بقای��ای فرهنگ��ی خ��ود ارج نهی��م ،آن را روزآمــد کنی��م و آن را در راس�تـای انق�لاب دموکراتیکمــان
بــه کار ببندیــم.

هامنگونهــ ک��ه میدانی��م فرهن��گ عامل��ی وحدتبخ��ش در جامع�هـ اس��ت .آیـ�ا تفاوتمندیهــای فرهنگــی ،آیینــی و زبانــی در رشق
کوردس��تان همگرایـ�یِ اجتامع��ی و همبس��تگیِ ذهنیت��ی را ب��رای تحق��ق مطالبــات دموکراتیــک فراه��مآورده یــا موجــب تفــرق آرا در
مقول��هی سیاســت گردیــده اســت؟

نگ��رش س��نتی جریان��ات سیاس��ی رشق کوردستــان بــه مقولـ�هی فرهن��گ و یـ�ا پایبن��دی ب��ه ارزشهــای فرهنگــی ،بیشــر معطــوف بــه تحقــق
اهدــاف سیاسـ�ی خــاص ی��ا نگرشه��ای سازمانیسـ�ت .بـ�ه ایــن معن��ی کهــ فرهنگــ زمان��ی ب��رای جریان�اـت سیاسـ�ی مهـ�م جل��وه میکنــد
ک��ه بتوانــد مناف��ع سیاسـ�ی ب�هـ هم��راه داش��ته باشــد و معم�وـ ًال ب��ه بــروز الگوه��ای فرهنگـ�ی ناسیونالیسـ�م نی��ز ختـ�م میگــردد .از دیــدگاه
پــژاک نیــز ناسیونالیســم خــود عاملــی بازدارنــده در تحقــق دموکراســی اســت .چــه تفــاوت نگرشــی و رویکــردی پــژاک در مفهومــی بــه نــام
فرهنــگ ،نســبت بــه دیگــر جریانــات سیاســی وجــود دارد؟

اهــون چیاکــو :در واقـ�ع اینــ ن��و ِع نـ�گاه ماس��ت کــه تنوع��ات فرهنگــی را بهــ عام��ل نف��اق ی��ا وح�دـت تبدیلــ میکنــد .اگــر مــا بــا رویکــرد
دولت-ملتگرایان��ه ب��ر حس��ب مرکز-پیرامـ�ون ،رس��می و غیررس��می و درجهبنــدی بــه تنوعــات فرهنگــی نــگاه کنیــم ،ایــن مســبب کنــش و
واکن��ش خواه��د ش��د و ایــن ب��ه تفرق��ه خواه��د انجامیــد .دشــمن ه��م در راس��تای سیاسـ�تهای تفرقهاندازانـ�هی خــود از آن اســتفاده خواهــد
بــرد .امــا اگــر بــا اصــول ملـ ِ
ـت دموکراتیــک بــا تنوعــات فرهنگــی برخــورد کنیــم و از منطــق مرکز-پیرامــون طبع ّیــت نکنیــم ،امــکان شــکوفایی
و حی��ات ارزشه��ای فرهنگیــ مت��ام مناط��ق را بهطـ�ور یکس��ان فراه��م کنی��م و هری��ک از آنهــا را بــا رنــگ و آزادی خویــش در کلیــت فرهنــگ
کوــردی تعری��ف کنی��م ،نــه تنهــا اس��باب تفرــق منیشــود ،بلک��ه موجــب اتحــاد و حی��ات مسـ�املتآمیز میشــود.

اهــون چیاکــو :هامنطوــر ک��ه ش�ما گفتی��د ،یکـ�ی از ضعفه��ای عم��ده جریان��ات س��نتی ک��ورد ،بهویــژه در رشق کوردســتان ایــن بــوده
ک��ه بـ�ه پتانســیلهای عرصـ�هی فرهنگ��ی اهمی��ت ندادهان��د ،تحلیـ�ل مناس��بی ارائ��ه ن�دـاده و بــا رویکردهــای ناسیونالیســتی و دولــت-
ملتگرایان��ه باــ غناــ و پتانســیلهای فرهنگ��ی جامع��ه برخ��ورد کردهان��د .در کارنامـ�هی خ��ود ب��ه مثابـ�هی پروتــو دولت-ملــت تنــوع فرهنگــی
رشق کوردس��تان را درجهبن��دی کردهان��د و ب��ه یکــ گوی��ش ،فرهن��گ و حت��ی مذه��ب منطقـ�هایِ مشــخص در رشق کوردســتان مرکزیــت
دادهان��د و بهــ گوی��ش ،فرهن��گ ،آییـ�ن و مذه��ب س��ایر مناط��ق رشق کوردس��تان دی��دی پیرامون��ی و حاش��یهای داش��تهاند .تحلیل��ی تاریخ��ی،
فلس��فیک و علم��ی ب�رـ روی فرهن�گـ ک��وردی ص��ورت ندادهان��د؛ و بهجـ�ای تقویـ�ت و روزآمدک�رـدن پتانســیلهای مثبــت و مطلــوب فرهنــگ
رشق کوردس��تان بهــ تروی��ج ارزشهـ�ای مدرنیت��هی کاپیتالیســتی در کوردســتان پرداختــه و در زیــر لــوای شــعارهای لیربالیســتی و کدهــای
آربسـ�ک بس��یاری از جوان��ب مطل�وـب فرهنگیمــان را ب��ه متس��خر کش��یدهاند .از ط��رف دیگ��ر برخــوردی دوگان��ه پیــرو کردهانــد و در
راس��تای مناف��ع سیاس��ی و اقتصـ�ادی حزبـ�ی ب�اـ ی��ک رویک��رد پوپولیسـ�تی و عوامفریبانــه بــدون متایـ�ز کدهــای مثبــت و منفــی بــا جوانــب
واپسگ��را و نامطلوبــی ک��ه ب��ه فرهن��گ ک��ورد رســوخ کردهان��د؛ رویک�رـدی سازشــکارانه و اپورتونیس��تی داش��تهاند و حتــی بــه مــروج آن
تبدی��ل شــدهاند .ای��ن رویک��رد باعـ�ث ش�دـه ک��ه از پتانس��یل موج��ود در راس��تای انقــاب دموکراتیـ�ک مل��ت ک��ورد بهرهبــرداری نشــود .حتــی
نتیج��هی معک��وس داش��ته باش��د .ش��اید پ��ژاک ه��م در ای��ن خصـ�وص در عرص��هی عم��ل کاس��تیهایی داش��ته باشــد ،ولــی از لحــاظ نگرشــی و
نـ�وع دی��د ب��ه پتانســیلهای فرهنگ��ی کام�لاً متف��اوت عم�لـ خواهدــ ک��رد .پژــاک ب��ه جاــی برخورده��ای ناسیونالیس��تی و دولت-ملتگرایانــه
طب�قـ پرنسـ�یبهای ِ
مل�تـ دموکراتی��ک بـ�ا دیـ�د یکس�اـن و بس��یار رادیکالت�رـ از رویکرده��ای پستمدرنیس��تی ب��ه ارزشهــای فرهنگــی متــام
مناطــق رشق کوردس��تان توجـ�ه دارد .بـ�ه ج�اـی تروی�جـ کده��ای ضدفرهنگــ مدرنیتـ�هی کاپیتالیســم ســعی دارد کــه جوانــب معنایــی فرهنــگ
ک��ورد را طبقــ اصــول مدرنیتـ�هی دموکراتیــک روزآمــد کنــد و نهادهــای منطبــق بــا بــار معنایــی آن ایجــاد کنــد و موقعیــت ملــت کــورد را بــه
یــک ســازماندهی معنایــی ،زیباشناســانه و ســاختارین ارتقــاء دهــد.
در محک�وـم ک�رـدن و متح��ول س��اخنت نامطلوبیه��ا و واپسگرایـ�ی فرهنگـ�ی بهویــژه در مــورد نــوع نگــرش بــه زن و اکولــوژی برخــوردی
راســخ و رادی��کال البت��ه ب��ه دور از سکتاریس�مـ و رصف��اً بــا ات��کاء بــه آم��وزش از طری��ق آکادمیه��ای دموکراتی��ک و فرهنگســازی را دارد.
بــه ایــن طریــق هــم گامــی خواهــد بــود در راســتای شــکوفایی فرهنگــی ،هــم نیرویــی کارا بـرای تقویــت انقــاب دموکراتیــک ملــت کــورد.

آی��ا رویک��رد پ��ژاک نس�بـت ب��ه همی��ن تفاوتمندیه�اـی فرهنگ�یـ تاکن��ون توانستــه همبس��تگی مل��ی در رشق را ب��ه وجـ�ودآورد؟ عملکــرد
پ��ژاک در ایــن زمین�هـ ت�اـ چ��ه س��طحی توانسـ�ته دس��تاوردهایی را ب��ا خ��ود ب��ه هم��راه داشتهباشــد؟
اهــون چیاکــو :بهــ دلی��ل بنی��ان فلســفی ،جامعهش��ناختی و جهانبین��یای کــه پ��ژاک در مب�اـرزات خ��ود اتخ�اـذ میکنــد ،در ایــن خصــوص
گامهــای جــدی و بــا ارزشــی برداشــته اســت .ســاختار حزبــی پــژاک متشــکل از اعضــای متــام مناطــق رشق کوردســتان اســت .در میــان اعضــای
پ��ژاک هیچوق��ت تفاومتندیه�اـی اتنیک�یـ و مذهب��ی موج��ب اخت�لاف منیش�وـند .چـرا کـ�ه پژــاک بهــ اتح��ادی مبتنـ�ی بــر حف��ظ تفاومتندیهــا
ارصار مـ�یورزد .برخ�لاف روایتهای�یـ ک��ه از وضعی��ت درون حزب�یـ جریانــات کالس��یک میش��ود؛ ک��ه تفاومتندیهــا عامــل اختــاف و تفرقــه
و تحقیــر میشـ�وند ،در نگ�رـش پ��ژاک یارس��انی ب��ودن ،هورامیــ ب��ودن و ی��ا طب��ق جریانه�اـی کالسیــک جنوب��ی بــودن عاملــی نیســت بـرای
تحقیرــ گش�تن .در پژــاک نهتنه�اـ ب��ه تفاومتندیهاــ اح�ترام گذاشــته میشــود بلک�هـ ه��ر فـ�ردی تفاومتندیهــای فرهنگــی دیگــر مناطــق را
بخشـ�ی از ارزشهــای ملیــ فرهنگــی خوــد میداندــ .میتوانیــم ایــن نــوع تعامــل و برخــورد را بــه کل جامعــه انتقــال دهیــم .پذیــرش پــژاک
در مت��ام مناطــق رشق کوردسـ�تان نتیجـ�هی درک صحی��ح خلقمــان از ای��ن متایـ�ز پ��ژاک ب��ا دیگ�رـ جریان��ات میباشــد .در سیســتم مدیریــت
اجتامعــی مدنظرــ پ�ژـاک ک��ه کنفدرالیس�مـ دموکراتی�کـ میباشدــ تفاومتندیه��ای فرهنگـ�ی ن�هـ در مف��رد بـ�ودن مف��رط میماننــد کــه منجــر
ب��ه من�زـوی گشتـن آنهاــ ش��ود ،نهــ در کل ّیـ�ت اس��تحاله میش��وند؛ بلک��ه ب��ا حف��ظ ویژگیهــای خــود در کل ّیــت فرهنگــی کــورد جــای
میگیرن�دـ .اگ��ر توج��ه بفرمایی��د پژــاک ام�کـان رساــنهای خ��ود را در خدم��ت مت��ام مناط��ق کوردس��تان میگــذارد؛ و بــا ادبیــات و خطــاب ملــی
خ�وـد ح��س ملیبــودن را ب��ر منطقهگرای��ی غال��ب کردهاســت .ایــن یــک دســتاورد بــا ارزش اســت کــه بایــد در تقویــت آن تعلــل نکنیــم .اگــر
تاکنـ�ون ه��م کاس��تیهایی ب��وده بای��د راه را ب��ر ج�بران آنه��ا بــاز کنی��م .ب�دـون تردی��د هـ�راس بزــرگ جمهــوری اس�لامی از پ��ژاک ایدههــا و
س��ازوکارهای انس��انی ،ملـ�ی و اتحادطلبانـ�هی آن در رون��د مبارزات��ی خ��ود میباشــد.

مبـ�ارزات پ�ژـاک در رشق کوردس�تـان ت�اـ چ��ه س��طحی بـ�ه ابع��اد فرهنگ�یـ معط�وـف ب��وده؛ ب�هـ نظ��ر میرســد کــه ُبعــد سیاســی مبــارزه در
رشق کوردس�تـان نسبــت ب��ه ُبعـ�د فرهنگ��ی و زیرســاختهای فرهنــگ جامع��هی کــورد اولویــت داشــته اســت .ارزیابــی شــا در ایــن خصــوص
چیست ؟
اهــون چیاکــو :پ��ژاک در جهانبینـ�ی خویشــ اهمیتــ زی�اـدی ب��رای عرصـ�هی فرهنــگ قائــل اســت .سیاســت را ابـزاری بـرای شــکوفایی و حفــظ
فرهن��گ میدانــد .برعکـ ِ
�س بعض��ی از جریان��ات کـ�ه فرهنــگ را وس��یلهای ب��رای تامی��ن منافــع مح��دود حزبـ�ی کردهانــد .البتــه پــژاک در
ای�نـ راس��تا گامهــای بــا ارزشــی برداشــته و از طریــق نهادهایــی ماننــد مرکــز فرهنگــی بیســتون کــه در ســال  2009تاســیس شــد و امکانــات
رساــنهای خــود تاثیرگــذار بودهاستــ .ولـ�ی بــدون تردیـ�د باــ وجوــد اهمی��ت واف��ری ک��ه بـ�ه ایـ�ن عرص��ه قائ��ل اس��ت ،گامهایــی عملــی نیــز
در ایـ�ن راس��تا برداشــتهاس��ت و بنیانهــای بُعدــ فرهنگــیِ برســاخت مل��ت دموکراتیــک را ت��ا حــدودی س��ازماندهی کردهاســت.
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و ساــزمانهای سیاســی وجــود دارد ،کــه بــدون شــک حتــی در صــورت تغییــر و مداخــات خارجــی یــا دیگــر عوامــل ایــن بحـران و مشــکالت
ن��ه تنه��ا حـ�ل نخواه�دـ ش��د ،بلک��ه عمیقتــر و گاهـاً ایــن تغییــر نتایــج دیگــری بــە بــار خواهــد آورد .بــە همیــن دلیــل نــە تنهــا آگاهــی بلکــه
تنه��ا وجوــد پرــوژه و یاــ راه ح��ل هــم منیتوانــد بــه تنهایــی جوابگــو باشــد .بــا وجــود آگاهــی و پــروژه نیــاز بــه پراکتیــک و وارد عمــل و
سازماندهیشــدن جوامــع ب ـرای احقــاق و بــه پیــروزی رســاندن وجــود دارد .چیــزی کــه در ای ـران و رشق کوردســتان وجــود دارد ،بخشــی
انتظاــر و بخ��ش دیگ��ر پ�رـوژەای ک��ه بتوان�دـ جوابگ�وـی مش��کالت موج��ود ب��ر اس��اس واقعیتهـ�ای جامعهــ و در اص��ل وارد مرحلـ�هی عملــی
اس�تـ .بهوج��ود آمـ�دن ی�کـ فرص��ت از لح��اظ سیاس��ی ،اجتامعـ�ی و متــام حوزەه��ا ب��دون ام��کان س��ازماندهی و پرــوژەی مناسبــ منیتوانــد
ب��ە فرص��ت و دس��تاوردی ب��رای خلقه��ا ن�اـم نه��اد یـ�ا بــە دس��ت آورد .دس��تاوردی ک�ەـ ام��روزه در روژآوا میبینــم ،دســتاوردی تنهــا ب ـرای
کوردهــا نیســت ،هــر چنــد کوردهــا در اینجــا نقــش پیشــاهنگی را دارنــد .در اینجــا کوردهــا توانســتند از فرصــت موجــود در رشایــط بحرانــی
پدی��د آم��ده ب��ا برنامهریــزی و ســازماندهی دراز مــدت ،راهــکاری را بـرای خــروج از بحـران یافتــه و ســامت جامعــه خــود را تضمیــن مناینــد.

چگونهایرانیدموکراتیکبسازیم
گفتگوی ویژهی آلرتناتیو با شیرزاد کامنگر عضو مجلس پژاک
در زمینـهی در زمینـهی نقــش جریانــات سیاســی و بــه ویــژه احـزاب رشق کوردســتان در مقطــع کنونــی نســبت بــه
سیاس ـتهای جمهــوری اســامی در برخــورد بــا مطالبــات دموکراتیــک خلقهــا و هویتهــای متنــوع در ای ـران

بحــران خاورمیانــه بــا متامــی پیامدهــای آن ،بــه عنــوان بســر ایجــاد فرصتــی سیاســی بــرای
خلقهــای منطق��ه نی�زـ تلق�یـ میش��ود .آی�اـ میتــوان گفــت کــه ایــن موضــوع در ایــران هــم
مص��داق دارد؟ آی��ا تنه��ا آگاه��ی سیاسیــ نســبت ب��ه لـ�زوم تغیی��ر و تح��ول یـ�ا کلینگــری در
مقول��هی بحـ�ران خاورمیان��ه و اینک��ه مثلـ ًا انتظاــر فرارس��یدن خودبهخــودی نوبــت ایــن تغییــر و
تح�وـل در ایـ�ران از س��وی جامعهــ ،میتوانــد بــه یــک فرصــت سیاســی تعبیــر گــردد؟
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شــیرزاد کامنگــر :بح ـران خاورمیانــه نشــات گرفتــە از ناکارآمــدی سیاســی ،عــدم وجــود راهــکار
ب ـرای حــل مســائل و مشــکالت جامعــه اعــم از دمکراســی ،مشــکالت اقتصــادی ،زنــان و جوانــان،
مش��کالت ملیته��ا و باورداش��تهای مختل�فـ و  ...بــوده اس��ت .سیاس��تها و نگرشهــای
شکس��ت خ��وردهی دول��ت_ مل��ت در رژیمه��ای مختلفــ بحرانه�اـ را روزب��هروز بیشــر منــوده و
تاکن��ون نیــز نتوانس��ته ب��ه مشـ�کالت موجـ�ود در راستــای چارهیابــی پاســخگو باشــد ،بــه همیــن دلیل
سبــب ب�هـ وج��ود آم��دن بحـ�ران سیاس��ی ،اقتصاــدی ،اجتامعـ�ی در بیش�تر کشوــرها بهخصــوص در
کش��ورهای خاورمیانهــ گشتــه استــ .ب��دون ش��ک آگاه��ی سیاس��ی اولی��ن و یک��ی از پیشزمینەهــای
گ�ذـار از بح ـران استــ ،بەــ رشط آنکــه ایــن آگاهــی هم ـراه بــا راهــکار و پــروژه جهــت عبــور از
بح��ران ب��وده و بتوان��د ب�هـ ناکارآمـ�دی رژی��م یاــ دولتهــای منطقــە پایــان داده و پاســخگوی
مســائل موجــود باشــد .نگــرش انتظــار کــه ریشــه در متــام ادیــان نیــز داشــته ،توانســته قــدرت تغییــر
را از ایــن جوامــع تــا حــدودی بگیــرد ،ایــن نگــرش توانســته در مســائل سیاســی نیــز خودمنایــی کنــد.
در ح��ال ح��ارض نیــز در ایرــان انتظ��ار مداخلهــ ی�اـ نوب�تـ تغیی�� ِر ب��دون تلـاش بهویــژه در احـزاب

نهادینهمنــودن یــک نــوع ه ـراس از تحــول سیاســی در جامعــه از ســوی جمهــوری اســامی وجــود دارد و بــه طــور ضمنــی بــه جامعــه
الق��ا میگ��ردد کـ�ه موجودیــت نظــام جمه��وری اس�لامی ضامــن امنیتیستــ ک��ه هماکن��ون در دیگ��ر کشـ�ورهای منطق��ه وجــود نــدارد .و
ای��ن ســبب گردی��ده ک�هـ ت��ا ح��دودی گزینـ�هی انتخ��اب بـ�رای خلقهــای ایـران ،مانــدن در وضعیــت فعلــی قلمــداد گردیــده و اولویــت نیــز
�لا س��وریه دچــار گردن��د .تـ�ا چ��ه ان��دازه خ�لاء سیاسـ�ی و فقــدان برنام��هی عملــی جریانــات
بــه ش�مار م��یرود تــا ب��ه رسنوشتــی مش��ابه مث ً
سیاســی و نیروهــای مخالــف جمهــوری اســامی در بــروز ایــن موضــوع تاثیــر دارد؟
شــیرزاد کامنگــر :بــدون شــک در حــال حــارض نوعــی تــرس از دســت رفــن وضعیــت کنونــی کــه بــە تعبیــر رژیــم جمهــوری اســامی از آن بــه
عنوــان امنی��ت و ی��ا ثب��ات یادمیشوــد ،توس��ط خوــد نظـ�ام و از طری��ق هژمون��ی رس��انهی دولتــی بــدون رقیــب بــا توســل بــه ایجــاد نوعــی از
فوبی��ا ،ب��ه وج��ود آم��ده اس�تـ .ایـ�ن ی�کـ بخ��ش طبیع��ی از القاییسـ�ت ک�هـ رژی��م برــای بق��ای موجودی��ت خــود انج�اـم میده��د .خلقهــا،
اف��کار و عقای�دـ مختلـ�ف خواه��ان تغییــر هس��تند ،ام�اـ فقدــان برنام��ه یاــ پ��روژهی همســو ،ســازماندهی ،مدیریــت یــا رهــری و پیشــاهنگی و
عمـ�ل ب�رـای رسیــدن بــە اینــ منظوــر وج��ود دارد ،کــه ایـ�ن ســبب بــه وجوــد آمــدن خ�لاء سیاسـ�ی شدــه اس��ت .در صورتـ�ی کـ�ه س��ازمانها و
اح��زاب از ای�نـ ق��درت و توــان برخ��وردار باش��ند ،ام��کان گ��ذار از هراســی کــه رژی��م نهادین�هـ میکنــد ،آســان خواهــد بــود .تنوعــات مختلــف
در ای��ران اع��م از خلقه��ا ،فرهنگهــا و باورهــا خواســت خــود از تغییــر را در انتخابــات  ٨٨بــه بعــد بــه طــور گســرده و قبــل از آن نشــان
داده بودندــ ،ام�اـ نب��ود راه��کار ،س��ازماندهی و مدیری��ت یاــ ره�بری ای�نـ خواستــ را بـ�ه نف��ع رژیـ�م رقمــ زد .همچنیــن منیتــوان از جمهــوری
اســامی انتظــار داشــت کــه چنیــن هراســی را ایجــاد و یــا نهادینــه نکنــد ،زیــرا بخشــی از بقــای خــود و جلوگیــری از تغییــر را در ایــن
میبیندــ .ب��ه همیــن منظوــر مانــدن در وضعیـ�ت کنونــی یعن�یـ قدرگرایـ�ی و تسـ�لیمیت ب�رـای اح�زـاب و س��ازمانها مــر خواهــد بــود .در
ســوریه نیــز بــه شــکلی ماننــد ایـران انتظــار تغییــر از بیــرون و یــا تحــول بــدون تــاش قبــل از رســیدن بــه ایــن وضعیــت وجــود داشــت ،بــه
همیــن دلیـ�ل نتوانس��تند ب�رـ اس��اس واقعیته��ای جامع��ه و خلقهــا خــود را ســازماندهی مناینــد و بــه ایــن رسنوشــت دچــار شــده و بحـران
عمیقترــ شدەاستــ .اگــر ای��ن نیروه�اـ قب��ل از تح��والت ام��کان س��ازماندهی خ��ود و همگرایـ�ی ب��ر اساــس تنوع��ات را بهوج�وـد میآوردنــد،
وضعیــت بهــر از اکنــون بــود .ایــن مســئله در روژآوا بهــر منــود پیــدا کــرده و توانســته بــا ایجــاد پــروژه و ســازماندهی و ورود بــه فــاز عملــی،
بـ�ه منونـ�ەای در خاورمیانهــ تبدی��ل ش��ود .س��وریە منون��ەی بس��یار خوب��ی بـ�رای تجرب��ە گرفتـن اســت .در مناطق��ی ک��ە در آنهــا همگرایــی و
ارتب��اط مس��تقیم ب�اـ خل��ق و جامع��ە وج��ود دارد و دارای س��ازماندهی یاــ ت�لاش بـ�رای ساــزماندهی دی��دە میش��ود؛ منونـ�ەی خوبــی بـرای نتایــج
مبـ�ارزات آزادیخواه��ی در شـ�یوە و راه��کار میباشـ�د ،در همیــن جغرافی�اـ یعنــی سوــریە مناطقــی ک��ە اع��راب و دیگ�رـ خلقهــا وجــود دارنــد،
کـ�ە در وضعیت��ی نامناسـ�ب و حت��ی بغرن��ج ب��ە رس میبرن��د ،کـ�ە در نتیجـ�ەی ع��دم برنامهریــزی و و ســازماندهی بــودە و در نتیجــە نیروهایــی
مانن��د داع��ش و جبهەالنـصرە و احراروالشــام و  ...در آنج��ا حاکـ�م ش��ده و وضعی��ت را بحرانیتــر کردەانــد.
یک��ی از عمدهتری��ن موان��ع پی��شروی تحــول سیاســی یــا ایجــاد بســر ،جهــت ســازماندهی جامعــه از ســوی نیروهــای دموکراتیــک و
تحولخ�وـاه در ای ـران ،ع��دم تطاب��ق و همسوــیی سیاسـ�تها و برنامههــای اح ـزاب و جریانــات بــا مطالبــات جامعــه اســت .آیــا وضعیــت
رشق کوردســتان نیــز دچاــر همیـ�ن حال�تـ اس�تـ ی��ا ن��ه نســبت بــه وضعی��ت کل��ی ایرــان تفاوتهایــی دارد؟
شــیرزاد کامنگــر :یک��ی از عمدەتریـ�ن مش�کـالت ایرــان ،وجــود فاصل��ه بی��ن مطالب��ات اح��زاب ،س�اـزمانها و بهخصــوص اپوزســیون و مطالبــات
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جامعهــ میباش��د .بع��د از سـ�الها ت�لاش و کار هن��وز هـ�م احــزاب و س�اـزمانها ب��رای خلقه��ا ،فرهنگهــا ،دموکراســی ،زنــان و جوانــان
حتیــ ب��رای شیــوهی مدیریــت جامعــه ،بــه عنــوان پــروژە و یــا راهــکار آلرتناتیــوی بــه طــور مشــخص ندارنــد و یــا در صــورت وجــود آلرتناتیــو
ه�مان نگرشـ�ی ک��ە حاکمی��ت بـ�ر خلقه��ا دارد ،را دارا میباشــند ،یــا در ایــن راســتا نتوانســتەاند همســو بــا وجــود اختالفــات سیاســی گام
بردارنــد .ایــن مســئله نــه تنهــا ســبب انشــعاب ،تجزیــه و از هــم گســیختگی درون ســازمانی ایــن احـزاب شــده ،بلکــه باعــث ایجــاد فاصلــه بــا
خواسـ�ت جامع�هـ نی��ز شدهاســت .بیشــر از همــه جنــگ قدرتــی (هــر چنــد در حــال حــارض چیــزی در دســت نــدارد) بیــن احـزاب در ایـران بــه
خص��وص کوردستــان راه افت��اده کــه ای��ن ه�مـ دلی��ل دیگ��ر ای��ن تجزی��ه و گسس�تـ میباشــد .در کوردســتان نیــز بیشــر احـزاب دچــار چنیــن
وضعیت��ی هس�تـند .بیشـتر در ای�رـان بــه ج��ای اینکــه دنبــال راهــکار و یــا چارەیابــی بـرای گــذار از وضعیــت موجــود و بازگشــت بــه همگامــی
و ی��ا پیش��اهنگی جامع��ە وج�وـد داشتــه باشـ�د ،بیش�تر بهــ دنب��ال کس�بـ ق�دـرت و جایگزینکــردن فــرد یــا افـراد دیگــر در نظــام بــە جــای تغییــر
نظ�اـم ب��ه چشمــ میخ��ورد .در ای�رـان بیــن احـزاب و س�اـزمانها ،اختالفــات سیاســی و ایدئولوژیکــی بیشــر بــر اســاس یــک تفــاوت نگریســته
منیش��ود ،حت��ی در زمانه��ا و مکانه��ای مختلـ�ف ب��ر اسـ�اس خصوم�تـ و دش��منی نگریس��ته شدهاس�تـ .ای��ن شــیوهی نگــرش توانســته
بوــد در یکــ مقطـ�ع زمانـ�ی برــ جوامـ�ع نیزــ تاثیرــ گذاشتــه و آنهــا را در مقابــل یکدیگــر قـرار دهــد .ایــن بخــش بزرگــی از تــوان احـزاب و
جوام��ع را ب��رای ی�کـ همسوــیی و ی��ا فعالی��ت مش�ترک از آنه��ا گرفت��ه استــ .ســازمانها و اح��زاب اپوزیس��یون و حتیــ نگرشهایــی کــە در
داخـ�ل ایرــان هـ�م هسـ�تند ،تاکن��ون ب ـرای مسـ�ئلە خلقه��ا ،زنـ�ان ،باورداش��تها و عقایــد مختلــف نــە نگــرش مناســبی دارنــد و نــە دارای
موضعگیرــی مش��خص دموکراتیک��ی در مقاب��ل آن هس�تـند ،حتــی در برخ��ی از موضعگیریه�اـ میتــوان همســویی بــا رژیــم کنونــی را دیــد
در حال��ی ک��ە ن��ام خــود را اپوزیس��یون نهادەان��د .ای��ن خـ�ود یــک نوــع گسستــ عمیــق ایج��اد من��ودە اس��ت ،کەــ میتوان��د زمین��ەی تعم��ق
بیش�تر بح�ـران را فراه��م منای��د .در چنی��ن رشایط�یـ منیتـ�وان از اح��زاب و س��ازمانها انتظــار داشــت کــه نقــش پیشــاهنگ را در جامعــەای بــر
عهــده بگیرنــد کــه خــود یکــی از مســببان ایجــاد فاصلــه و اختــاف هســتند.
نیروی��ی دموکراتی��ک و تحولخ��واه زمان��ی موف��ق خواهـ�د ب�وـد ،ک��ه بــر اس��اس واقعیتهاــی جامعهــ ،تنوعــات و ش�نـاخت صحی��ح از آنهــا و
همچنیــن در تحــوالت سیاســی دارای تــوان کافــی ،هــم بـرای گــذار و هــم چارەیابــی و در نتیجــه نجــات جامعه باشــد .رشق کوردســتان نســبت
بهــ ای�رـان ع�لاوه بـ�ر ای��ن نق��اط ،تفاوتهای��ی را نی��ز دارا میباش��د .خلــق ک��ورد علیرغــم افتــ و خیزه�اـی زی��اد ،در عم��ل فعالتــر از دیگــر
خلقهــا و س��ازمانها عمــل کــرده ،کــه ایــن مســاله تجربــه و تــوان و پتانســیل کافــی جهــت تغییــر هــم در جامعــه و هــم در احـزاب را بــه
ای��ن منطق��ه بخش��یده اسـ�ت .همزمــان باــ آن در رشق کوردس��تان مدلهــا و تجربی�اـت دیگ�رـ بخشهــای کوردســتان بـرای خلــق کــورد وجــود
دارد ،ک��ە ایــن خ��ود گزینەه��ای انتخ��اب و شـ�یوەهای مب�اـرزە را ب��رای خل��ق بیشـتر فراهــم میکنــد .رشق کوردســتان در صــورت همســویی
و بازگش��ت احـزاب ب�هـ خواس��ت جامع��ه ،توانایــی پیش��اهنگی دیگ�رـ خلقهــا و تنوعــات قومــیِ ایـران را نیــز داراســت.

اول اینک��ە تجربـ�هی شکسـ�تخوردهی جنــوب کوردســتان یــا حکومــت اقلیــم کوردســتان را الگــو ق ـرار داده و دوبــارە منایــد ،کــه در ایــن
ص��ورت موجودی��ت خ��ود را کــه بیش�تر از یــک کپیبــرداری از واقعیت��ی شکس��تخوردە نیســت و بــا شــیوەی حاکمیــت یــا مدیریتــی کــه از
جامع�هـ فاصل�هـ دارد ،ت��وان ادارهی خویــش را نــدارد و بایــد کام ـاً وابســته مبانــد .مــردم کنــار گذاشــته شــده و قــدرت بیــن اح ـزاب تقســیم
شــده و جامعــە نقشـ�ی در رسنوش�تـ خ��ود نـ�دارد .ه��ر چنـ�د نکتـ�هی مهــم ایــن اســت کــه احـزاب رشق کوردســتان اگــر هــم بخواهنــد و یــا
نقــش احـزاب جنــوب کوردســتان را بـرای خــود تعریــف کــرده باشــند ،چــون دارای تــوان کافــی در جهــت رســیدن بــە آن نیســتند ،لــذا گریــز
از وابســتگی بســیار مشــکل خوااهــد بــود .در نتیجــە وابســتگی بــە وابســتگانی کــە خــود دچــار بح ـران هســتند ،نتیجــەاش از هــم اکنــون
معل��وم استــ .ب��ا تجربـ�هی چندی��ن ساــلهی حکومــت اقلیــم کوردســتان ،بــر ایــن بــاور هســتم رشق کوردســتان حتــی آمادگــی یــک روز تجربــه
آن را هــم نــدارد.
الگــوی دیگ��ر برــای خل��ق ک�وـرد روژآوا و م��دل آن میباشــد ،انیکــه رشایــط موجــود و تغیی ـرات را بتوانــد بــا مدیریــت و ســازماندهی خــود
بهعه��ده گرفت�ەـ و باــ تجربی�اـت موج��ود ،شـ�یوەی مبارزاتــی در روژآوا و شــال کوردســتان و ترکیــه را بــر اســاس واقعیــات رشق و ایــران
مطابقتــ داده و ای��ن م��دل را بـ�رای خــود رسلوحــه قـرار دهــد .در شــال کوردســتان و روژآوا بزرگرتیــن دســتاورد بـرای جامعــە ،همســویی
اح ـزاب و جامعــه در مبــارزە و نقــش پیشــاهنگی بــودە و بــە چنیــن نتایجــی رســیده اســت.
راه دیگــر اینکــه در ایــن رشایــط و بــر اســاس فضــای موجــود ،وضعیــت فعلــی را قبــول منــودە و رژیــم حاکــم را بــا متــام ظلــم و ســتم و
سیاسـ�تهایش قبــول کـ�ردە و بــا آن ی��ا مـ�دارا کن��د و ی��ا ب��رای همیش��ه بهــ بخشــی از آن سیاسـ�تها تبدیــل گــردد .کــە ایــن نیــز ممکــن
منیباشــد.
امـ�ا بیش�تر ب ـرای احـ�زاب راههــای دیگــری نیــز وجــود دارد ،بــە ایجــاد اختــاف و انشــعابات ادامــه داده و بــە جــای گفتــان مشــرک بــە
دشمــنی ب��ا همدیگ��ر ادامەــ دادە کــە نتیج��ه کام�لاً معل��وم اس��ت ،مگ��ر اینکــه بخواهنــد خــود را بــه ایــن شــیوە فعــال نشــان دهنــد .یــا
اینک�ەـ ب��ە دنبـ�ال بـ�ە وجــودآوردن فرهن��گ و زب��ان مشتـرکی ب�رـای فه��م از همدیگ�رـ و در نتیج�هـ همســویی در مبــارزه بیــن اح ـزاب بــه
وج��ود بیاورنــد .در ای��ن ص��ورت اح��زاب ه��م میتوانندــ باــ همدیگــر و هـ�م بـ�ا جامعـ�ه یکـ�ی ش��ده و ب��ر اس�اـس تفاوتهــا و تنوعــات آن
ب�رـای مبــارزه و راهــکاری مش�ترک گام بردارن��د ،کـ�ە ب��دون شـ�ک اینــ مس��ئلە در رشق کوردس��تان بهدلی��ل سیاسـ�تهای فــرض شــده و دیکتــه
شدــه و حت��ی میت��وان گفــت فرهنگســازی شــده آســان نخواهــد بــود.
تجربــه ح��زب دموکراتی�کـ خلقهاــ ه��م بـ�رای رشق کوردس��تان و هــم ب��رای ایرــان منون��هی بس��یار مهمــ و در عی��ن حـ�ال نتیجهبخشــی اســت.
هرــ چندــ بیش�تر اح��زاب و ساــزمانهای ای��ران بـ�ا همس��انان خــود در ترکیــە بهدلیــل وجــود شــکاف بــا جامعــه تفــاوت دارنــد ،امــا ب ـرای
رس��یدن ب�هـ موقعی��ت پیش��اهنگی جامع��ه بهرتی��ن الگ��وی ممک��ن بــوده و بیشتـرین ق��درت همپوشــانی را دارد.

تاثیرپذیــری و الگوبــرداری رشق کوردســتان از منظــر مبــارزه بـرای تحقــق مطالبــات دموکراتیــک در چنــد ســال اخیــر بیشــر معطــوف بــه
ش�مال کوردس��تان و در ایــن اواخ��ر روژآوا بـ�وده اس��ت .حت��ی آنگونـ�ه ک��ه سیاس��تهای جمهوریاســامی در ایــن زمینــه کــه جلوگیــری از
گسـترش گفت�مان خودمدیریت��یِ دموکراتی��ک در رشق کوردس��تان بـ�وده ،ب��ر کس��ی پوشــیده نیس��ت .ای��ن موض�وـع ت�اـ چ��ه ان��دازه میتوانــد
زمین��هی همگرایــی اح ـزاب رشق کوردســتان را فراهــم آورد؟

نوــع برخ��ورد و رفت�اـر سیاســی جمهوــری اسلـامی نسـ�بت ب�هـ مطالب��ات دموکراتیـ ِ
ـک خل��ق بـ�ه وی��ژه در رشق کوردس��تان دارای تفاوتهــای
مش��خصی بـ�ا ترکی�هـ ب��وده و هماکن��ون نی��ز وضعیـ�ت سیاسـ�ی در ای��ران مشـ�ابه س�وـریه نیس��ت .بالطبعــ نق��ش پژــاک نیزــ منیتوانــد دقیقـاً
مشــابه  PKKدر شــال یــا  PYDدر روژآوای کوردســتان باشــد .از ســوی دیگــر خــود احـزاب رشق کوردســتان نیــز در موضوعــات شــال و
روژآوا دارای خوانشیــ مشتـرک نیس�تـند .ب�هـ عن�وـان منون��ه گرای��ش احـزاب دموکـرات کوردســتان و ای��ران در مســئلهی رشق بیشــر معطــوف
ب�هـ شبیهس��ازی رشق کوردســتان ب��ا م��دل جن�وـب اس��ت .بـ�ه نظ��ر ش�ما پـ�ژاک بایس��تی چهــ نقشوی��ژهای در مقابل��ه ب��ا جمهوریاســامی
بازتعری��ف منای��د ک��ه ب��ه نوعیــ بســر همگرایــی احـزاب رشق کوردســتان و تحولــی دموکراتیــک را موجــب گــردد؟

شــیرزاد کامنگــر :در خاورمیان��ه علیرغ��م تفاوته�اـ ،اشتـراکات زی��ادی در بینــ مت��ام خلقهـ�ا و فرهنگه��ا وجـ�ود دارد ،حت�یـ میتــوان گفــت
در بیش�تر نق��اط خاورمیانـ�ه رسنوش��ت خلقهــا بــە هــم گــره خــورده اســت .هــر چنــد کوردســتان در بیــن چهــار کشــور تقســیم شــده و در
ح��ال حـ�ارض ه��ر کـ�دام ویژگیه��ای خ�اـص خ�وـد را دار میباش�نـد؛ اماــ بهطوــر کلیــ منیتــوان آنهــا را جــدای از هــم بــه دســت گرفــت.
رشای��ط حاکـمان ب��ر کوردس��تان و رشای�طـ فرهنگیــ و همچنیـ�ن موجودی��ت جامع��ە و اح��زاب و س��ازمانها و فرهن��گ مب��ارزه تفاوتهایــی
ب��ا ه��م دارد و برــ رسنوش��ت ه��م تاثیرگ��ذار میباشــد .ام�اـ بهط��ور کل نتیجـ�ه و شیــوهی مب�اـرزهی مت��ام بخشهــای کوردســتان بــر همدیگــر
قابلــ روی��ت میباش�دـ .اکنـ�ون دو تجربهــ ب��رای رشق کوردس��تان پی�شـ روس��ت ،یک��ی جنـ�وب کوردس��تان بـ�ا تجرب��هی شکس��تخوردهی
بیس��ت و چنــد ساــل و بح�رـان کنون��ی و دیگ��ری روژآوا ب��ا مب��ارزەای بـ�زرگ و نتیجـ�ەای چشـ�مگیر میباشــد؛ کــە نــە تنهــا بــرای خلــق
ک�وـرد بلکـ�ە ب��رای مت�اـم خلقهاــی منطقـ�ە مــدل در ح��ال توس��عهی خودمدیریت��ی جامعــه میباش�دـ .در بخ��ش دیگ��ر مبــارزهی بیوقف��ه،
سالهاســت در ش�مال کوردس��تان ادام��ه دارد و نتای�جـ آن در سطــح سیاسـ�ی ،اجتامع��ی ،فرهنگیــ و ســازماندهی آنهــا و یــک نیــروی دفــاع
مــروع ترکیبــی از جامعــه و گریــا ،وجــود دارد .در ایــن بیــن رشق کوردســتان بــر رس یــک چنــد راهــی ق ـرار دارد:
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شــیرزاد کامنگــر :ب��دون ش��ک مقایس��ەی ای��ن م��وارد منیتوان��د جوابگوــ باش��د ،در صورتـ�ی کــە اح��زاب بخواهنـ�د ش��یوە و م��دل ادارەی رشق
کوردستــان را هامنن�دـ م��دل جن��وب کوردس��تان منــوده و یاــ کپیب��رداری مناین��د ،نتیج��هی بیس��ت ســال آین��دە را در رشق کوردس�تـان میتــوان
در ام�رـو ِز جنــوب کوردس��تان دی�دـ .علیرغمــ اینکــە تجربــه و شـ�یوەی ادارهی جنــوب کوردســتان بــا شکســت روبــرو شــده و بــا بح ـران
سیاســی ،اجتامعــی و حاکمیــت روبــرو اســت ،امــا نــە اح ـزاب ،اح ـزاب جنــوب کوردســتان هســتند و نــە توانایــی ایــن اح ـزاب در ســطحی
آنچنان��ی اس��ت ،ه��ر چن�دـ ش��اید نقشهایــی نظیــر رئیــس اقلیــم و رئیــس جمهــور را نیــز بـرای خــود و یــا نقــش ایــن احـزاب را بـرای خــود
تعییــن کــردە باشــند .همچنیــن خلــق کــورد در رشق کوردســتان از لحــاظ موقعیــت سیاســی و فرهنگــی دارای تفــاوت بســیاری بــا خلقــان
در جن��وب اس��ت .ب��ه همی��ن دلی�لـ ب��ا ایـ�ن تجربــه در جنوــب کوردس��تان ،در ای��ن رشایـ�ط انتظــار تحمی�لـ ای�نـ م�دـل ب��ر م��ردم منیتوانــد
آیندەایــی داشــتە باشــد.
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ام��ا ح��زب م��ا پـ�ژاک ب�رـ اساــس واقعیته��ای رشق کوردس��تان مت��ام برنامەه�اـی خوــد را طرحریـ�زی ک��رده و در ایــن راس��تا گام ب��ر م��یدارد.
در اص�لـ تنه��ا راه نجاــت و رســیدن ب��ە تحول��ی دموکراتی��ک در همسـ�ویی و همگرای�یـ مت��ام خلــق ک��ورد و اح��زاب و س�اـزمانها میباشــد،
امــا ایــن دلیــل نخواهــد بــود کــە اگــر چنــد ســازمان و حــزب در ایــن راســتا قــدم پیــش نگذارنــد دیگــر ایــن امــکان بــە وجــود نخواهــد آمــد.
ن��ە تنه��ا ب��رای کوردس��تان بلکـ�ه ب�رـای متاــم ای��ران نیــز ب��ه همی��ن شکــل میباشــد .کوردســتان نیــاز فــوری و رضوری بــه همگرایــی و تشــکیل
یکــ جبه��ەی مش�ترک بـ�ا اهــداف مشخــص در متاــم زمینههـ�ا دارد .ب��ه همی��ن منظـ�ور تالشهایــی هــم در ســطح ایـران و هــم کوردســتان از
ط��رف ح��زب م��ا ص��ورت گرفتەــ اس�تـ و ای�نـ تالشهــا در آینــده بیشــر خواهــد شــد .تــاش مــا و ســازماندهی در جامعــە بیشــر در ســطح
سیاس��ی ،اجتامع��ی و فرهنگ��ی در مت��ام کوردس��تان و ای��ران میباشــد .امــا اح ـزاب هــم در رشق کوردســتان و هــم در ای ـران اگــر خواهــان
تغیی�رـ ب��ە نف��ع جامع��ە و خلقهـ�ا هس�تـند ،بای��د از ایـ�ن حالـ�ت س��کون و اع�مال سیاسـ�ت ســلیقهای بــدون قــدرت پیوســتگی و نابردبــار خــارج
شــوند .مــا بــە عنــوان پــژاک هــم در کوردســتان و هــم در ایـران مدتــی اســت بــا آغــاز گفتــان در پــی ایجــاد همســویی و تــاش بـرای درک
از همدیگـ�ر در فعالیـ�ت مش�ترک هس��تیم .وضعیتــ موجوــد راه را بـرـای بزرگتــر کــردن شــکاف و اختــاف بـرای رژیــم و بـرای نیروهایــی کــە
خواه��ان تغیی��ر بەــ نف�عـ خ��ود هس��تند را ب��از میکندــ .در کوردستــان نیاــز ب�هـ ی��ک همبس��تگی و برنام��ەی مشتـرک بیــن اح�زـاب ،س��ازمانها و
س��ازماندهی جامعەــ وج�وـد دارد ،ک��ە بـ�ا پیشـ�اهنگی اح�زـاب میتوانــد ترسیــع پیــدا کنــد .بــە همیــن منظــور مــا در تــاش هســتیم تــا بتــوان
در ای��ن زمین��ە بـ�ا ساــزمانها و دیگــر احـزاب بــە نتیجــە برســیم.
اغل��ب تحلیلگرــان ی�اـ جریان�اـت سیاس��ی ،انتخابــات مجل�سـ در ایرــان را فرصتــی برــای تغیی�رـ و تح��ول میداننــد .بــه رســم ســنت سیاســی
در جمهــوری اســامی ،همــواره پیــش از انتخابــات فضــای نســتباً بــاز سیاســی و نقــد جریانــات فراهــم گردیــده و بعــد از پایــان انتخابــات،
رسکوــب مخالف�اـن ی��ا تضعیــف جریانـ�ات سیاس��ی مخالــف آغاــز میگـ�ردد .ب�هـ نظ��ر ش�ما ای��ن فرص��ت کــدام اس��ت و ب��رای خلقهــای ایـران
آی�اـ میتوانــد یــک فرصــت سیاســی بــه شــار آیــد؟
شــیرزاد کامنگــر :ایـ�ران ب��ا توج��ه ب�ەـ تغییــرات و بحرانهـ�ای منطق��ە ،ب�اـ انتخاب��ی مش��کل ول��ی رسنوشتس��از روبروســت ،س��ازمانها و
احـ�زاب نی��ز در چنی��ن وضعیت��ی ق ـرار دارن��د .در موــرد رژی��م دو راه بیشــر وجـ�ود ندــارد ،اول اینک��ە ی��ا سیاس��تهای خــود را کــە تاکنــون
از آن پی��روی ک��ردە ادام��ە دادە و ب��رآن پافش�اـری میکندــ ،دوم اینک��ە ای��ن انتخابــات و مرحل��ەی کنونــی را بــە فرصتــی بـرای خــود قلمــداد
ک��ردە و رشوع ب�ەـ تغیی��ر در سیاسـ�تهای خــود من��وده و در راس��تای تغیی��رات بنیادیـ�ن باــ قان��ون اساس��یِ دموکراتیـ�ک ب��رای تفاومتندیهــا
و مت�اـم خلقهــا آغ��از منایدــ .اماــ اینگون��ە ک��ە پیداستــ رژی��م راه اول را انتخ��اب منــودە و برــ آن پافش�اـری میکنــد .در ایــن صــورت ب ـرای
احزــاب ،ســازمانها ،نهاده��ای مدن��ی و خ��ود جامع��ە نیـ�ز چن��د راه وج��ود دارد .در ای�رـان مشکــل خلقهاــ ،باورداش��تها و عقایــد ،زنــان و
دموکراسـ�ی ،بـ�ە ط��ور کلـ�ی الینح��ل مان��دە ،در نتیجەــ نی��ازی رضوری ب�ەـ تش��کیل چنـ�د جبه��ەی همســو در مقابــل سیاس��تهای رژیــم وجــود
دارد .ب��رای حــل مسـ�ئلەی خلقهــا تش��کیل یـ�ک جبه��ەی دموکراتیکــ خلقه��ای ای��ران تنه��ا راه نج��ات در وضعیــت موجــود و همچنیــن بـرای
بدســت گرفتـن رسنوش��ت خوی��ش میباشــد .در ســطح سیاســت داخلــی ای ـران یــک خــاء سیاســی بــە دلیــل نبــود انســجام و همســویی در
میــان نیروهــای چــپ و دموکـرات ،بـرای گــذار از ایــن مرحلــە وجــود دارد .متاســفانە در ایـران احـزاب تــا کنــون سیاســتی بســیار یــک بعــدی
و تکجانبــه را انتخــاب منــودە و خــود را بـرای احتــاالت ،اگــر و اماهــا آمــاده ننمودەانــد .یــک عــدە کــە امیــد و پشــت خــود را بــە مداخــات
خارجـ�ی بس��تە بودنــد ،ب�اـ چنی��ن وضعیت�یـ ی��ا کامـلاً ناامیـ�د شـ�دە و منتظ��ر مرحل��ەی دیگ��ری هس��تند و عـ�دەای دیگـ�ر ه��م بــا قطعامیــد از
موضـ�وع ،بـ�ە ش�عـارها و گفتەه��ای روحان��ی امی��د بسـ�تەاند ،ک��ە گویـ�ا حداق�لـ میت��وان از طری��ق جریاــن بنف��ش یـ�کرسی مطالبــات را بدســت
آورد .ای��ن دستــە حت��ی جس��ارت موضعگیــری در متــام مســائل و موضوعــات موجــود در ایـران را نیــز نداشــتە و در تغییـرات سیاســی و حتــی
جغرافیایــی منطقــە خواهــان بدســت آوردن یــا خریــد بیشــر زمــان هســتند تــا شــاید بــە ایــن شــیوە بتواننــد اوضــاع را بــە نفــع خــود رقــم
زننــد .همچنیــن بــا بحـران داخلــی نظــام و جامعــە از لحــاظ سیاســی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و  ...ایـران خــود را بـرای انتخابــات مجلــس آمــادە
میکنــد .سیاسـ�تهایی کـ�ە در انتخاب��ات گذش��تە ب��ر اس�اـس معیاره��ای رژی��م و قوانی��ن موجــود برگ��ذار ش��دە ،منیتوانــد بــە ایــن وضعیــت
پاسخــگو باش��د .پ��س بــا تغیی�رـ در قان��ون انتخاباــت و مشــارکت متــام اقشاــر جامع��ە بـ�دون حـ�ذف ،شــاید بت�وـان زمینــە را ب��رای چارهیابــی
مســائلی هم��وار دی��د ،ک��ە دامنگیــر آینــدەای نەچنــدان دور در ای ـران خواهــد شــد .ایــن بیشــر از همــە یــک فرصــت و شــاید از آخریــن
فرصتهاــ ب��رای رژیــم باش��د ،تــا از بحرانـ�ی ک��ە دامنگیــر متــام کشــورهای منطقــە شــدە ،نجــات پیــدا کــردە و گشایشــی دمکراتیــک را آغــاز
منای��د .در عی��ن حــال ایــن انتخاب��ات را در هــر صورت��ی ،میت��وان برــای متام��ی خلقهــا ،زمینــەای ب ـرای ســازماندهی ،همســویی و هدفــی
مشــرک دانســت .
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پێکهاتەی دەوڵەت-نەتەوە ،دژی كۆمەڵگایە
ئامەد شاهۆ

لــە ســەدەی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتی گەورەتریــن هەڕەشــە كــە بەڕۆكــی دیموكراســی و
خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتیکــی گەالنــی گرتووەتــەوە ،لەالیــان هێزەكانــی دەوڵەت-نەتــەوە
ئەنجــام دەدرێــت .زەهنیەتــی دەوڵەت-نەتــەوە لــە دژی گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگا
داڕێــژراوە .چونكــە كۆمەڵــگا لەالیــان گەالنــەوە گەشــەی پێــدراوە .گــەالن بــە بێجیــاوازی
بــە درێژایــی مێــژوو لەنــاو كۆمەڵــگادا پێكــەوە ژیانیــان كــردووە .كۆمەڵــگا هەمــوو رەنگــەكان
لەنــاو خوێــدا قەبــووڵ دەكات و تەنیــا ســەر بــە تاكێــك ،چیــن و دەوڵەتێــك نییــە .بەڵكــوو
بەپێچەوانــەی دەوڵەت-نەتــەوە ،فەلســەفەی كۆمیناڵ-دیموكراتیکــی بــە بنەمــا وەرگرتــووە.
كۆمەڵــگا بــە پێــی ئەخــاق بونیــاد دەنرێــت و بــە چەمكــی بێئەخالقیــش لەنــاو دەبرێــت.
جیــاوازی كۆمەڵــگاكان لــە ئەخالقــدا شــاراوەیە ،ئــەو كۆمەڵگایانــەی كــە لــە ئەخــاق دابـڕا بــن
و ب��ە الڕێ��دا چووب��ن ،تەمەنی��ان ك��ورت دەبێ��ت و هەڵدەوەش��ێن.
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بــە بێكۆمەڵــگا پێناســە ناكرێــت .ئــەو كۆمەڵگایــەش كــە یادگــەی كۆمەاڵیەتــی خــۆی بپارێزێــت و بیگەیەنێتــە دەســتی نــەوەی داهاتــوو،
داهاتــووی درەوشــاوە دەبێــت و دەتوانێــت رووبــەڕووی هــەر جــۆرە كێشــەوگرفتیش ببێتــەوەو چارەســەریان بــكات .كۆمەڵــگا بونیــاد
دەنرێ��ت ،ئاڵوگ��ۆڕی تێ��دا دەكرێ��ت و دەگوازرێت��ەوە و ه��ەر نەس��لێک ب��ە نۆب��ەی خ��ۆی گۆڕان��كاری تێ��دا دروس��ت دەكات.
بەپێــی ئــەوەش دەتوانیــن كۆمەڵــگا بــە دوو بــەش دابــەش بكەیــن .یەكــەم ،كۆمەڵــگای دەوڵەتــی؛ دووهــەم ،كۆمەڵــگای دیموكراســی (گــەل).
ئــەوەی جێــگای ســەرنجە تەمەنــی كۆمەڵــگای دەوڵەتــی بــە درێژایــی مێــژوو تــا بــە ئەمــڕۆ لــە ( )2%ە .واتــا كۆمەڵــگای دەوڵەتــی و هیرارشــی
تەمەنــی ( )7هــەزار ســاڵە .بــەاڵم كۆمەڵــگای رسووشــتی یــان دیمۆكراســی لــە 98%ی مێــژووی مرۆڤایەتــی پێكدێنێــت .واتــا ( )98%مێــژووی
كۆمەڵــگای مــرۆڤ بــە شــێوەی كۆمینــااڵ بــووە .ئەمــەش بەڵگەیەكــی ســەملێرناوە كــە داخــوازی دیمۆكراســی و خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی
گــەل داخوازییەكــی رەوا و رسووشــتییە .كۆمەڵــگای دەوڵەتــی بــەو تەمەنــە كەمەیــەوە ریشــەی شــۆڤینیزم ،دیكتاتۆریــەت ،نادادپــەروەری،
كۆمەڵكــوژی ،درۆ و فێــا و پێشــێل كردنــی مافــی مرۆڤــی لەنــاو كۆمەڵگاكانــدا داكوتانــدووە .ئــەوەش بەپێچەوانــەی گەوهــەری حەقیقــی
كۆمەڵــگای رسووشــتی یــان كۆمەڵــگای گەلــە كــە چەمكەكانــی ئــازادی ،دیمۆكراســی ،یەكســانی و دادپــەروەری و پێكەوەژیــان كردنــی گــەالن
و پاراس��تنی ماف��ی مرۆڤ��ی ب��ە بنەم��ا گرت��ووە.
كۆمەڵگای دیمۆكراتی ،چاالكی بە زمانی دیموكراسی لەقەڵەم دەدات
لێــرەدا بــۆ روونكردنــەوەی بابەتەكــەم ئامــاژە بــە چەندیــن جیاوازیەكــی نێــوان كۆمەڵــگای دەوڵەتــی و كۆمەڵــگای گــەل دەكــەم .كۆمەڵــگای
دەوڵەتــی لەالیــەن دەوڵــەت بەڕێــوە دەبڕێــت .دەوڵــەت كۆمەڵــگا ئیــدارە دەكات .دەوڵــەت خــۆی دەســپێرێتە دەســەاڵتداری .دەســەاڵت و
هێــز بااڵدەســتە .تــاك پەرەســتی بــە بنەمــا دەگرێــت .نــاو كۆمەڵــگادا قەیـران و شــەڕ قوواڵتــر دەكات .بەرژەوەنــدی جیــاواز پەســەند نــاكات و
دژ بــە دیمۆكراســی یــە .زانســتی پۆزتیڤیســتی و تەكنۆلــۆژی بــە بنەمــا دەگیردرێــت .گــەل بەكۆیلــە كـراوە .توندوتیــژی و هــەژاری و بێــكاری
كۆمەڵ��گای داپۆش��یوە.
بــەاڵم كۆمەڵــگای گــەل یــان دیمۆكراســی رادیــكااڵ؛ گــەل خــۆی ،خــۆی بەڕێــوە دەبــات ،واتــا لەدیمۆكراســی دا بەڕێوەبــردن هەیە .دیمۆكراســی
خــۆی دەســپێرێتە رەزامەنــدی كۆلەكتیــڤ .دیمۆكراســی یــان ئیــرادەی گــەل بااڵدەســتە .كۆمینالیــزم بــە بنەمــا دەگرێــت .نــاو كۆمەڵــگا
چارەســەری و ئاشــتی دەپارێزێــت .فڕەڕەنگــی پەســەند دەكات و بەرژەوەنــدی هەمــوو الیــەك بــە بێجیــاوازی دەپارێزێــت .زانســتی گــەل و
ئەخـلاق بـ�ە بنەمـ�ا دەگیردرێـ�ت .گـ�ەل ئـ�ازاد دەكات .ئاشـ�تەوایی و دادپـ�ەروەری و كارابـ�وون پـ�ەرە پـ�ێدەدات.
دەســتەواژەی دیمۆكراســی لــەدوو وشــەی دیمــۆس بەواتــای كۆمەڵــگا و كراتیــا بــە واتــای خۆبەڕێوەبــەری پێكدێــت و بــە گشــتی بــە
واتــای خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی گەوهــەری ئــەو كۆمەڵگایانەیــە كــە لەگــەاڵ دەوڵــەت و دەســەاڵت ئاشــنا نەبــوون .بــە واتایەكــی تــر
خۆبەڕێوەبــەری گەوهــەری گــەل كــە دەروەی بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت و دەســەاڵت ماونەتــەوە دەتوانیــن لەچوارچێــوەی چەمكــی
دیمۆكراســی پێناســە بكەیــن .یــان بــە واتایەكــی تــر دیمۆكراســی رژێمێكــە كــە پەیوەندیــداری چاالكــی گەلــە .چۆنكــە لــەو شــوێنەی چاالكــی
گەلــی لــێ نەبێــت دیمۆكراســی لــێ ســەوز نابێــت .لەواڵتێكــدا ئەگــەر گــەل لەبەڕێوەبــەری ئــەو واڵتــەدا بەشــدار نەبــن ،ئاســتەمە كــە
باســی هەبوونــی دیمۆكراســی و گەشەســەندنی دیمۆكراســی لــەو واڵتــەدا بكەیــن .چۆنكــە رێبــەر ئاپــۆ كۆمەڵگایەكــی بــە بێسیاســەتی وەك
مریشــكی ســەربڕاو پێناســە كــرد كــە بــەر لەرۆحــدان پەلەقــاژە دەكات و خــۆی بــە راســت و چەپــدا دەدات یــان وەك مێگــەل ملكەچــی
رێسـ�ای خەڵكانـ�ی دیكـ�ە دەبێـ�ت.
ئەمــڕۆ لەتــەواوی جیهانــدا هــەر دەوڵــەت و هێزێــك بــە پێــی بەرژەوەنــدی خــۆی دەســتەواژەی دیمۆكراســی پێناســە دەكات و بــە كاری
دێنێـ�ت .هـ�ەر كـ�ەس بەگوێـ�رەی خـ�ۆی حەقیقەتێكـ�ی بونیـ�اد نـ�اوە .پێناسـ�ەی ئێمـ�ەش وەك  ،PJAKلەگــەاڵ پێناســەی دەوڵــەت ـ نەتــەوە زۆر
جیــاوازە .دەوڵــەت ـ نەتــەوە دەڵێــت دیمۆكراســی لەیۆنــان پێشــكەوتووە .دەیانەوێــت بــە دەســتەواژەیەكی ئەوروپایــی لەقەڵەمــی بــدەن
و خۆیــان بــە خاوەنــی دیمۆكراســی نیشــان بــدەن .ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە دیمۆكراســی ئاتــن تایبــەت بــووە بــە چینــی برۆك ـرات و ژن و
كۆیلــەش لــەو دیمۆكراســیەدا بێبــەش ك ـراون و نەیتوانیــوە كۆمەڵــگا لەكۆیلــەداری رزگار بكــەن .بۆیــە ئەگــەر تیــۆری لەســەر دیمۆكراســی
هەڵ��ە بێ��ت ئ��ەوا كردەوەكەش��ی هەڵ��ە دەبێ��ت.
كۆمەڵــگای رسووشــتی یــان كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك كۆمەڵگایەكــە كــە زهنیەتــی دیمۆكراســی پێشــدەخات .واتــا كۆمەڵگایەكــە كــە چــاالك و
كارایــە .چاالكــی بــە زمانــی دیموكراســی لەقەڵــەم دەدات .ســەرجەم تاكەكانــی كۆمەڵــگا مافــدارن كــە لەدەستنیشــان كردنــی چارەنــووس یــان
بەشــداربن .تەنانــەت لەمنداڵــی هەفــت ســااڵنەوە تــا هەفتــا ســااڵن بــە بێجیــاوازی لەبەڕێوەبردنــی كۆمەڵــگا خــاوەن ئەركــن .ئــەم جــۆرە
كۆمەڵــگاش بــە درێژایــی مێژوویــی مرۆڤایەتــی ژیــان ك ـراوەو پاشــكۆی ئــەوەش تــا ئەمــڕۆ لەبەشــێكی زۆری كوردســتان و زۆر ناوچەكانــی
ت��ر دەبیرنێ��ت.
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تایبــەت كۆمەڵــگای كــوردی یەكێــك لــەو كۆمەڵگایانــە كــە بــە درێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی تــا بــە ئەمــڕۆ لەگەشــەپێدانی دیمۆكراســی
خــاوەن رۆڵ بــووە .واتــا لەســەر ریشــەی خــۆی كــە دیمۆكراســییە ،دەڕوێتــەوە .ئــەم كۆمەڵــگا چــۆن لەمێــژوودا النكــەی شارســتانی بــووە.
هــاوكات دەتوانێــت ئەمــڕۆش ببێتــە النكــەی شارســتانی دیمۆكراتیــك .ســەڕەرای چەواشــەكاری و بەالڕێدابردنــی گەوهــەری ئــەم كۆمەڵگایــە
لەالیــەن دەوڵــەت و دەســەاڵتخوازەكانەوە ،گەوهــەری خــۆی پاراســتووە .ئــەم كۆمەڵگایــە كاراكتــەری دژە دەوڵەتــە .دەوڵــەت لەنــاو خــۆدا
قەبــوواڵ نــاكات .بــۆ ئــەوەش كوردســتان تــا بــە ئەمــڕۆ نەبووەتــە دەوڵــەت .چۆنكــە هەرگیــز نــە كۆمەڵــگا دەبێــت بــە دەوڵــەت و نــە
دەشــێت دەوڵەتیــش ببێــت بــە كۆمەڵــگا .ئــەوەش شانســێكی مەزنــە بــۆ گەلــی كــورد كــە تــا بــە ئەمــڕۆ بێدەوڵــەت ماوەتــەوە .ئەمــەش
بــە پێچەوانــەی ســەرجەم ئــەو روانگــەو بۆچوونانەیــە كــە نەبوونــی دەوڵەتــی كــوردی ،بــە بێبەختــی لەقەڵــەم دەدەن .ئــەم بۆچوونەیــە
كــە كۆمەڵــگای كــوردی الواز و پەرتــەوازە كــردووە .دەبێــت بــەوە دڵخــۆش بیــن كــە كۆمەڵگاكەمــان لەشــێرپەنجەی دەوڵــەت ـ نەتــەوە
پارێــزراوە .چۆنكــە كۆمەڵــگای كــوردی لــەم قۆناخــە هەســتیارەدا كــە زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوە لەنــاو قەیراندایــە ،دەستپێشــخەری رژێمــی
دیمۆكراســی لەرۆژئــاوای كوردســتان و ناوچەكــەدا دەكات .ئــەم كۆمەڵگایــە زهنیەتــی پێكــەوە ژیــان كردنــی لەگــەاڵ نەتەوەكانــی تــر و
بەرقــەراری ئاشــتەوایی بــە بنەمــا دەگرێــت .ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە زهنیەتــی فاشیســتی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێ ـران هاواڵتــی ،نەتــەوە و
كۆمەڵــگا یەكدەســت و همــۆژەن دەكات .الیەنەكانــی تــر دەچەوسـ َێنێتەوە .كێشــەكان چارەســەر نــاكات و قەیرانــەكان قوواڵتــر دەكات .یــەك
زمــان ،یــەك نەتــەوە ،یــەك ئــااڵ و یــەك مەزهــەب بــە ســەر كۆمەڵــگادا دەســەپێنێت .لێــرەدا دەتوانــم بڵێــم گەلــی ئازادیخــوازی كــورد تــا بــە
ئەمــڕۆ خاوەندارێتــی لەرسووشــتی كۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی دەكات ،لەبــەر ئــەوەی توانــای گەهێشــن بــە رژێمــی حەقیقەتــی هەیــە .بــەس
ئەوانــەی كــە دەســتیان لەرسووشــتی كۆمەڵــگا بەردابێــت ،نابێــت ســەر بــە ئــەو كۆمەڵگایــە لەقەڵــەم بدەیــن .ئەگــەر كەســێك پاراســتنی نــرخ
و پرەنســیبی ئەخالقــی نەتەوەكــەی بــكات لەســەر ئــەو نەتــەوە حســاب دەكرێــت .بــۆ بــەراوردی ئــەوەش نابێــت رێبــەر ئاپــۆ و بارزانــی،
لەنەتەوەیــەك حســاب بكەیــن و بــە یــەك چــاو ســەیریان بكەیــن ،چۆنكــە بــە پێچەوانــەی فەلســەفەی تێكۆشــانی رێبــەر ئاپــۆ ،بارزانــی و
هاوتاكان��ی لەدیمۆكراس��ی ،كۆمەڵ��گا و نەت��ەوە الیان��داوەو دەس��ەاڵتدارن و فەلس��ەفەی ژیان��ی ی��ان ب��ە پێچەوان��ەی رژێم��ی دیمۆكراس��ی ی��ە.
خۆسەری دیمۆكراتی لەئێران و رۆژهەاڵتی كوردستان ،بەڕێوەبەری سیاسی دیمۆكراتی كۆمەڵگایە
كۆمەڵــگای كــوردی لەرۆژهــەاڵت لەبــەر ئــەوەی بــە پێچەوانــەی زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران فرەزمانــی ،فرەنەتەوەیــی و
فرەمەزهەبــی و ئایینــی و فــرە ئااڵیــی بــە بنەمــا گرتــووە ،بووەتــە كۆمەڵگایەكــی منوونــە لەئێرانــدا .ئــەوەش تایبەمتەنــدی كۆمەڵگایەكــی
دیمۆكراتیكــە .جیاوازیــەكان و رەنگــەكان بــە بێجیــاوازی قەبــوواڵ دەكات .گەڕانــەوەی بــەدوای كۆمەڵگایەكــی ئەخالقــی و سیاســی هەیــە.
ژن و جــەوان بــە هێــزی پێشــەنگی دیمۆكراســی لەقەڵــەم دەدات .بەڕەنــگاری چەمكــە هەڵەكانــی رژێمــی ئێ ـران دەبێتــەوە .تێكۆشــان و
خۆڕاگــری وەك رێبازێكــی گەهێشــن بــە كۆمەڵگایەكــی دیمۆكراتــی گرتووەتــە بــەر .بەئۆبژەكردنــی كۆمەڵــگا لەالیــەن رژێمــەوە پەســەند
نــاكات .بــە بەشــداری لەگۆڕەپانــی سیاســەت ،مافــی خۆبەڕێوەبــەری دەســتەبەر دەكات .بــۆ لەئامێزگرتنــی ســەرجەم الیــەن و هێامنــی
دیمۆكراتــی لەئێـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتیــك دادەمەزرێنێــت .بۆیــە رژێــم ســەرجەم هەوڵەكانی خســتووەتەگەڕ
تــا گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگای كــوردی بەالڕیــدا ببــات و ئەمــڕۆ كــۆدار لەئێـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ئــەو حەقیقەتــەی كۆمەڵــگا،
لەژێرچەتـ�ری دیمۆكراتـ�ی خۆیـ�دا كۆدەكاتـ�ەوەو گەشـ�ەی پێـ�دات.
كۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش تــا ئێســتا لەپێنــاو پاراســتنی نرخەكانــی تێدەكۆشــێت .زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێـران تــا بــە ئەمــڕۆ
كار لەســەر لەیادبردنــی یادگــەی كۆمەڵــگای كــوردی دەكات .گــەل لەهەبوونــی خــۆی نامــۆ دەكات .لەكەســایەتی شۆڕشــگێڕەكاندا ویســت و
داخــوازی رەوای گــەل پاكتــاو دەكات .رێــگا نــادات گەالنــی ئێـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان خۆیــان بەڕێــوە ببــەن .بــە پارچــە كردنــی كۆمەڵــگا
و قوواڵكردنــی دژایەتــی نــاو پێكهاتەكانــی كوردســتان و ئێـران زهنیەتــی دەســەاڵتداری خــۆی بەســەر گەالنــدا بەهێــز دەكات .بــەاڵم ســەرەڕای
هەمــوو ئــەو كردەوانــە كۆمەڵــگا تێكنەچــووەو ویســت و داخــوازی رەوای گــەل زینــدووە .رژێمــی كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران بــۆ ئــەوەی
گــەالن دەســت لەداخوازیەكانیــان بــەردەن ،بــە كــردەوە تیرۆریســتیەكانی وەك؛ گرتــن ،ئەشــكەنجە ،لەســێدارەدان ،تیربــاران ،باڵوكردنــەوەی
مــاددەی هۆشــبەر ،بێــكاری ،هــەژاری و دەیــان كــردەوەی تــری پێشخســتووە .بــەاڵم دەبیرنێــت هەرگیــز هیــچ كۆســپێك ناتوانێــت لەبەرانبــەر
ویســت و داخــوازی دیمۆكراتیانــەی گــەالن لەمپــەڕ دروســت بــكات .ئــەوە تایبەمتەنــدی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیكــە كــە پاراســتنی رەوا بــە
بنەمـ�ا دەگرێـ�ت .ئێمـ�ەش وەك  PJAKلەرۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێـران بــە پێشخســتنی سیاســەتی دیمۆكراتــی دەمانەوێــت خاوەنــداری لــەو
رۆحــە خۆراگــرەی كۆمەڵــگا بكەیــن و تەشــەنەی پێبدەیــن .چۆنكــە خۆســەری دیمۆكراتــی رێوەبــەری سیاســی دیمۆكراتــی كۆمەڵگایــە ،ئــەو
سیســتەمەش تەنیــا بــۆ گەلــی كــورد نییــە ،بەڵكــوو بــۆ ســەرجەم گەالنــی ئێرانــە .ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن دیمۆكراســی لەئێـران و رۆژهــەاڵت
تەنیــا بــە بەشــداری خۆبەڕێوەبــەری گــەل لەگۆڕەپانەكانــی ژیانــدا دەســتەبەر دەبێــت .واتــا فرەڕەنگــەكان دەبێتــە دەوڵەمەنــدی بــۆ واڵتــی
هاوبەشـ�ی گەالنـ�ی ئێـ�ران .ئـ�ەوەش تایبەمتەنـ�ی سـ�ەرەكی دیمۆكراسـ�ییە كـ�ە بـ�ە فرەڕەنگییـ�ەوە جـ�وان دەبێـ�ت.
رۆژئاوای كوردستان ناوەندی پاراسنت و گەشەدانی دیمۆكراسی و ئازادی كۆمەاڵیەتییە
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ئــەم پڕۆژەیــە لەرۆژئــاوای كوردســتان بەدەستپێشــخەری گەلــی كــورد خرایــە بــواری جێبەجـێ كردنــەوە ،واتــا هیــوای بەدیهێنانــی داخــوازی
رەوای ســەرجەم گەالنــی ئازادیخــوازی جیهــان رۆژ لــەدوای رۆژ دێتــەدی .بەســااڵنە گەلــی كــورد پێداگــری لەســەر مافــی رەوا و داخــوازی
دیموكراتیانــەی خــۆی دەكات ،بــەاڵم دەوڵــەت نەتەوەكانــی هەرێمەكــە زیاتــر لــەدوو ســەد ســاڵە كوردســتان وێ ـران و داگیــر دەكــەن و
شــەڕێكی ماڵوێرانكەریــان داوێنگیــری هەرێمەكــە كــردووە .دەرئەنجامــی ئــەو سیاســەتە گەلــی كــورد كــە الیەنگــری دیمۆكراســییە چۆكــی
لەبەرامبــەر نەیارانــی دیمۆكراســیدا دانەنــا و بــە نەبــەزی بەردەوامــن لەتێكۆشــان .ئامانجــی گــەل لەپێشخســتنی دیمۆكراســی لەرۆژئــاوای
كوردســتان و ناوچەكــە رەت كردنــی دەوڵــەت یــان بــە تــەواوی بێكاریگــەر كردنــی دەوڵــەت نییــە .هــاوكات گەهێشــن بــە دەوڵەتیــش بــۆ
خــۆی بــە بنەمــا ناگرێــت ،بەڵكــوو دیمۆكراســی  +دەوڵــەت بــە بنەمــا گرتــووە .جیــا لەئااڵوگــۆڕ و گۆڕینــی هاوســەنگی هەرێمەكــە ،گەلــی
كــورد لەرۆژئــاوا كۆمەڵــگای ئەخالقــی و سیاســی بــە بنەمــا گــرت .واتــا هــەر كــەس لەپێنــاو پاراســتنی كۆمەڵــگا و ئیــرادەی گەوهــەری
گەلەكــەی بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــانی دیمۆكراســی بــوون .تــاك و كۆمەڵــگا لەدەستنیشــان كردنــی چارەنــووس یــان خــاوەن بڕیــار
بــوون .گــەل بڕیــاری سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی دا .گــەل مۆدێــل و فەلســەفەی ژیانــی كۆمەڵــگای خــۆی دیــار كــرد .ژیانــی
كۆمینــااڵ دیمۆكراتــی لەســەرجەم گۆڕەپانەكانــی ژیانــدا بــە بنەمــا گــرت .لەپێنــاو بەدیهێنانــی ئەوانــەش بــە بێوچــان شــەو و رۆژ تێكۆشــان.
چاویــان بــە هێــزە دەرەكیــەكان نەبەســت .بــاوەڕی بــە هێــزی گەوهــەری خــۆی هێنــا .رەنــگ و جیاوازیەكانــی تــری نــاو خــۆی كۆمەڵــگای
لەبەڕێوەبردنــی كۆمەڵــگا بەشــدار كــرد .كــۆی ئــەم رێبازانــەش كــە لەتێكۆشــانی گەلــی كــورد لەرۆژئــاوای كوردســتان گیراوەتەبــەر ،دژ بــە
زهنیەتــی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتییە .گەلــی كــورد رێبازەكانــی گەهێشــن بــە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە رۆحــی كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتییە
بــە بنەمــا گــرت .رەهەندەكانــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی بــە ژیانــی كــرد .هێڵــی ســێهەم كــە هەمــان هێڵــی دیمۆكراســی یــان نەتــەوەی
دیمۆكراتییـ�ە هەڵبـ�ژارد .بۆیـ�ە سـ�ەرەڕای هێرشـ�ە دڕندانەكانـ�ی داعـ�ش و هاوپەیامنەكانـ�ی بـ�ۆ سـ�ەر گەلـ�ی كـ�ورد و شـ�ەڕڤانانی  YPGو ،YPJ
گەلـ�ی كـ�ورد سـ�ەركەوتنێكی مێژوویـ�ی تۆمـ�ار كـ�رد.
رۆژئــاوای كوردســتان ســەرەڕای ئــەوەی نــاو بازنــەی ئاگردایــەو لەبــەر نەبوونــی دیمۆكراســی لەناوچەكــەدا هەڕەشــەی گــەورەی لەســەرە،
لەســەدەی 21دا گەورەتریــن شۆڕشــی دیمۆكراســی بــە دەستپێشــخەری ژن و جــەوان پێشخســت .كــورد لەناوچەكــەدا گەورەتریــن هێــزی
داهێنــەری دیمۆكراســییە .ئــەو شۆڕشــەش بــووە چەترێــك بــۆ ســەرجەم هێــزە ئازادیخــواز و سۆسیالیســتەكانی جیهــان .گەرەنتــی ســەركەوتنی
ئــەو شۆڕشــەش لەبەشــداربوونی كارای گەلــە لەهونــەری خۆبەڕێوەبردنــی ژیانــدا .هــاوكات پەرەپێدانــی زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك
لــەدژی زهنیەتــی فاشــیزم ،كۆمەڵــگای لەئــازادی نزیكــر كــرد .ئیــدی ئــەم كۆمەڵــگا خــاوەن كاراكتەرێكــە كــە چ هێزێــك دژایەتــی بــكات ،جیــا
لــەالوازی و تێكچوونــی خــۆی قازانجێــك بەدەســت ناخــات .بــەاڵم هێزێــك كــە خــۆی لەكــوردان نزیــك بــكات و پەیوەنــدی خــۆی بەهێزتــر
بــكات ،قازانــج دەكات .چۆنكــە رۆژئــاوای كوردســتان ئیــدی بــووە ناوەنــدی پاراســن و گەشــەدانی دیمۆكراســی و ئــازادی كۆمەاڵیەتــی .لەبــەر
ئـ�ەوەی رۆژئـ�اوای كوردسـ�تان لەسـ�ەر ریشـ�ەی خـ�ۆی شـ�ین بوویـ�ەوەو داخوازیـ�ە رەواكانـ�ی گـ�ەل دێنێتـ�ە دی.
گەلی باكووری كوردستان لەسەر رێچكەی دیمۆكراسی خۆسەری دیمۆكراتی راگەیاند
هــاوكات لەالیەكــی تــرەوە كۆمەڵــگای باكــووری كوردســتان لەســەر رێچكــەی دیمۆكراســی خۆســەری دیمۆكراتــی راگەیانــد .ئــەوەش وەك
داخوازیەكــی رەواو رسووشــتی گەلــی كــوردە .زیاتــر لــە  40ســاڵە گەلــی كــورد لەپێنــاو دامەزراندنــی ئــەم رژێمــە تێدەكۆشــێت .ئــەو گەلــە بــە
هــەزاران رۆڵــەی خــۆی لەپێنــاو بەدیهێنانــی دیمۆكراســی بەخــت كــرد .بۆیــە تێكۆشــانی 40ی ســاڵەی گەلــی كــورد لەباكــوور بــەرەو ئەنجــام
دەڕوات .گەلــی كــورد ئیــدی زنجیــری كۆیلەتــی پچڕانــد .ئیـرادەی خــۆی رادەســتی دەوڵەتــی تــورك نــاكات .ئیــدی لەبەرانبــەر كۆمەڵكــوژی و
زەخــت و زۆریەكانــی دەوڵــەت بێدەنــگ نابێــت .تــرس و تۆقاندنــی گــەالن كــە لەالیــەن دەوڵــەت توركیــاوە بەســەر كۆمەڵــگادا ســەپێرناوە
بەراگەیاندنــی خۆســەری دیمۆكراتــی تێكشــكێرنا .گەلــی كــورد ئیــدی بووەتــە گەلێكــی خــاوەن ئی ـرادە .لەگۆڕەپانــی سیاســەت و ســەرجەم
گۆڕەپانەكانــی تــر خــاوەن رۆڵــی گرنگــە .بەدامەزراندنــی رێكخـراوە مەدەنیــەكان و خاوەندارێتــی لێیــان پێگــەی دەوڵــەت نەتــەوەی توركیــان
لەكوردســتان الواز كــرد .تێكۆشــانی دیمۆكراســیخوازی گــەل گەیشــتووەتە ئــەو ئاســتە كــە ئیــدی لەشــارێكی وەك ئامــەد گەلــی كــورد
لەیــازدە پەڕلەمانتــەر خــاوەن  10پەڕلەمانتــەر بێــت و دەوڵەتیــش خــاوەن پەڕلەمانتارێــك بێــت .ئەمــەش گەڕانــەوەی مێــژوو بــۆ ســەر هێڵــی
حەقیقـ�ی خۆیەتـ�ی كـ�ە لەكۆمەڵـ�گا دەوڵـ�ەت الواز بكرێـ�ت و گـ�ەل بەهێـ�ز بكرێـ�ن .حكومەتـ�ی  AKPئــەو وەرچەرخانــە مەزنــەی گەلــی
كــوردی پێهــەرس ناكرێــت .بۆیــە بــە كۆمەڵكوژیەكانــی وەك؛ ربۆســكی ،ئامــەد ،پرســۆس و هــەرە دوایــی ئەنقــەرە ،پەالمــاری دڕندانــەی بــۆ
ســەر هاواڵتیــان ،شــێواندنی تەرمــی هاواڵتیــان ،بۆردومــان كردنــی مەزارگەكانــی گەریــا ،ناوچــە شــاخاویەكانی كوردســتان گرتنــی هــەزاران
سیاسـ�ەمتەتدار ،رۆژنامەنووسـ�ان و دەیـ�ان كـ�ردەوەی چەپەڵـ�ی تـ�ر رێگـ�ری لەخۆبەڕێوەبـ�ەری دیمۆكراتـ�ی گـ�ەل دەگرێـ�ت.
بــەاڵم چۆنكــە كۆمەڵــگا لەســەر رێچكــەو زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی تێدەكۆشــێت ،هیــچ كۆســپ و تەگەرەیــەك نەیتوانیــوە داخــوازی
دیمۆكراتیانـ�ەی گـ�ەل بەالڕێـ�دا ببـ�ات .بۆیـ�ە سـ�ووربوون لەسـ�ەرداخوازی دیمۆكراتیانـ�ەی كۆمەڵـ�گا ،پێگـ�ەی زهنیەتـ�ی فاشـ�یزمی  AKPلەنــاو
كۆمەڵــگا رۆژلــەدوای رۆژ الوازتــر دەكات .راگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی گــەل لەباكــووری كوردســتان بەدیهێنانی داخــوازە رەواكانی
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گەلــە .گەلــی كــورد و گەالنــی ئاشــتیخواز و سۆسیالیســتی كۆمەڵگاكانــی توركیــا لەپێنــاو دەســتەبەركردنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەژێــر
چەت��ری پارت��ی دیمۆكرات��ی گ��ەالن ( )HDPكۆبوونەتـ�ەوە .بۆیـ�ە  HDPبووەتــە پڕۆژەیــەك كــە پێكــەوە ژیانــی دیمۆكراتیانــەی گەالنــی
توركیـ�ای كردووەتـ�ە ئامانـ�ج .واتـ�ا دەیەوێـ�ت كـ�ە هـ�ەر گەلێـ�ك لەتوركیـ�ا خـ�ۆی ،خـ�ۆی بەڕێـ�وە ببـ�ات .بۆیـ�ە پشـ�تگیری و خاوەندارێتـ�ی لـ�ە
 HDPلەماوەیەكـ�ی كورتـ�دا سـ�ەملاندی كـ�ە بەدیهێنانـ�ی داخـ�وازە رەواكانـ�ی گـ�ەل تەنیـ�ا لەژێـ�ر زهنیەتـ�ی نەتـ�ەوەی دیمۆكراتـ�ی كـ�ە  HDPبــە
بنەمـ�ای گرتـ�ووە دەسـ�تەبەر دەبێـ�ت.
گەلی باشوور لەمافی خۆبەڕێوەبردن و ژیانی ئازاد بێبەش كراون
لەالیەكــی تریشــەوە كۆمەڵــگای باشــووری كوردســتان كــە لەژێــر دەســەاڵتی هێــزە كوردیەكاندایــە .تــا ئەمــڕۆ نەیتوانیــوە ویســت و داخوازیــە
رەواكانــی گەلــی كــورد دەســتەبەر بــكات .واتــا دەســەاڵت لەژێرنــاوی كوردبوونــەوە ،زهنیەتــی دژەدیمۆكراســی لەنــاو كۆمەڵــگادا بــاو
دەكاتــەوە .منوونــەی بەرچــاوی ئــەوەش وازنەهێنانــی مەســعوود بارزانــی و پارتەكــەی لەپۆســتی ســەرۆكی هەرێــم و رێكنەكەوتنــی الیەنەكانی
تــر لەگــەاڵ یــەك ئامــاژە بــە پێشخســتنی زهنیەتــی دیكتاتۆریــەت لەكۆمەڵــگادا دەدرێــت .دەســەاڵت ســەرجەم گۆڕەپانەكانــی ژیانــی قــۆرخ
كــردووە .گــەل لەمافــی خۆبەڕێوەبــردن و ژیانــی ئــازاد بێبــەش كـراوە .سیاســەت كــردن تەنیــا بــە مافــی  5پارتــی سیاســی و ســەركردەكانی
دەزانرێــت .بۆیــە ناڕەزایەتــی گــەل كــە لەرێكەوتــی 9ی ئۆكتۆبــر لەشــارەكانی هەرێمــی باشــووری كوردســتان ســەریهەڵدا و شــەهید بــوون
و برینداربوونــی ژمارەیــەك هاواڵتــی لێكەوتــەوە ،ئــەو پەیــام دەدرێــت كــە داخــوازی رەوای گــەل تــا ئێســتا دەســتەبەر نەك ـراوە .تەنانــەت
لەباشــوور زهنیەتــی پێكــەوە ژیــان كردنــی كۆمەڵــگای كــوردی جێگیرنەبــووە .لەبــەر ئــەوە تــا دەڕوات كۆمەڵــگا پارچەپارچــە دەكرێــت و
دژایەتــی و ناكۆكیــەكان قوواڵتــر دەبێــت و بێــكاری ،هــەژاری ،چــوون بــۆ هانــدەران و بێهیوایــی تەشــەنە دەســێنێت .بۆیــە چەندێــك
نەخۆشــی كۆمەاڵیەتــی لەبەرزبوونــەوەدا بێــت ،ئەوەنــدە كۆمەڵــگا لەدیمۆكراســی و مافــی رەوای بــەدوور دەبێــت .كۆمەڵــگای باشــوور لەبــەر
ئــەوەی نــە كۆمەڵگایەكــی سیاســییە ،ئەنجامدانــی چاالكــی دیمۆكراتــی زۆر الوازە .تــرس و تۆقانــدن دەبێتــە لەمپــەڕ لەبەرانبــەر راگەیاندنــی
ویســت و داخوازیەكانــی .چاالكیەكانــی پچڕپچــڕ و بەربــاو و ئامانجــی نادیاریــان هەیــە .چۆنكــە بەبـێ سیســتامتیك ئەنجــام دەدرێــت .هــەر
ناڕەزایەتــی مەدەنــی گــەل ســێبەری حزبایەتــی بەســەر دەســەپێندرێت و ئاراســتەی داخــوازی رەوای گــەل بــەرەو ئاقارێكــی تــر رادەكێشــێت.
چۆنكــە زهنیەتێــك لەمەیــدان دایــە ،بێئیرادەكردنــی تــاك و كۆمەڵــگای كردووەتــە ئامانــج .ئــەو زهنیــەت چاالكــی مەدەنــی بــە گێرەشــێوێنی
و پشــێوی لەقەڵــەم دەدات ،لەكاتێكــدا چاالكــی زمانــی دیمۆكراســییە .دەســەاڵت بــاوەڕی نــە بــە هێــزی گــەل و خــۆی هەیــە ،بەڵكــوو بــاوەڕی
بەهێــزە دەرەكیــەكان هەیــە .بۆیــە حكومەتــی هەرێــم ،بووەتــە حكومەتــی قەیـران .چۆنكــە زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی كــوردی كردوەتــە
ئامانــج .واتــا بــەردەوام چــاوی لەهێــز و دەســەاڵتی ســەرووی خۆیەتــی .ئــەم زهنیەتــەش بــە پێچەوانــەی ویســت و داخــوازی گەلــە .تەنانــەت
ئامادەیــە لەپێنــاو مانــەوەی دەســەاڵتی خــۆی بــە شــێوەیەكی دڕندانــە هاواڵتیانــی خــۆی بكوژێــت .ئــەوەش بــن بڕكردنــی دیمۆكراســی نــاو
كۆمەڵگایــە .دیمۆكراســی لەخــوارەوە بونیــاد دەنرێــت .بەخاوەندارێتــی لەگــەل و دابیــن كردنــی پێداویســتە ژیانیــەكان بــەدی دێــت .كۆمەڵــگا
بــە هێــزی گــەل دەبێتــە كۆمەڵگایەكــی پێشــكەوتوو و دیمۆكراتیــك .لــەو پێنــاوەدا تاكــە رێــگای چارەســەری قەیـران و كێشــەكانی باشــوور و
بەدیهێنانـ�ی ویسـ�ت و داخـ�وازە رەواكانـ�ی گـ�ەل ،بونیادنانـ�ی سیسـ�تەمی خۆبەڕێوەبـ�ەری دیمۆكراتییـ�ە ،كـ�ە گـ�ەل خـ�ۆی خـ�ۆی بەڕێـ�وە ببـ�ات.
دەرئەنجــام ئــەوە روون و ئاشــكرایە كــە گەلــی كــورد لەهــەر چواربەشــی كوردســتان وەك فاكتــەر و هێــزی ســەرەكی لەپێنــاو بەدێهنانــی
دیمۆكراســی گــەالن لەتێكۆشــانێكی بێوچاندایــە .هــاوكات دەبێتــە داهێنــەری ئاشــتی و دیمۆكراســی گــەل لەناوچەكــەدا .واتــا بــە پیــێ
زهنیەتــی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری كــە دیمۆكراســی دەوڵەتــی داهێنــاوەو تەنیــا داخــوازی الیەنــە دەســەاڵتدارەكان بــەدی دێنێــت.
بەپێچەوانــەوەی ئــەو زهنیەتــەوە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە جێبەج ـێ كردنــی داخــوازی رەوای گــەل دەكاتــە ئامانــج و وەك مزگێنیــەك
بـ�ۆ گەالنـ�ی ناوچەكـ�ە و جیهـ�ان بـ�ە دیـ�اری دێنێـ�ت.
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از بحران

فواد بریتان

عضو شورای رهربی جامعهی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان  -کودار

دول��ت همچ��ون نه��ادی اصل�یـ و بس��یار قدیم��ی ک��ه سـ�الها اس��ت در راس ق��درت ب��وده ،ش�نـاخته میش��ود .هامنطــور
کهــ میدانی��م ،دول��ت هی��چگاه ب�اـ روشه��ای دموکراتیـ�ک ایج��اد نگردی��ده ،بلک��ه ب��ا شــیوههای ســنتی و انتصابــی ایجــاد
و اداره گش��ته اســت .بــه لحـ�اظ م�دـل و ساختارشناســی ارکان دول��ت ،ایــن جامع��هی فوقانــی اســت کــه در میــان خــود
دموکراس��ی را پی��اده میمنای�دـ ،میتــوان بــدان دموکراســی طبقــات باالیــی لقــب داد .ایــن نــوع دموکراســی در مــدل
جمهوریهــای غرب��ی ک��ه دول��ت نقـ�ش اساسیــ را ایف��اء میکن��د ،بیشـتر مش��اهده میگــردد .ســاختار وجــودی آن بدیــن
ترتی��ب اســت ک��ه ابت��دا دولتــ ،س��پس دموکراس��ی مطــرح و معن�یـ مییابــد؛ در واقــع در ایــن ســاختار بــدون موجودیــت
دول��ت ،بحث��ی از دموکراس��ی ب��ه میاــن منیآیــد .در حال��یکـ�ه در دموکراسیــ خلقه�اـ ،ه��دف ،رس�یـدن ب��ه دول��تو قــدرت
نیس��ت .حت�یـ میت��وان گف��ت ک��ه دموکراسـ�یای کــه هدفـ�ش تبدیـ�ل شدــن بهــ دولــتاســت ،بــه ماننــد «کنــدن گــور بــه
دس��ت خوــد» قلم�دـاد میگــردد.
آن ن��وع دموکراس��یای نی��ز ک��ه بـ�دان دموکراســی منایندگ��ی گفت��ه میشــود ،امــروزه اهمیــت خــود را بــه علــت دور شــدن از
خصل��ت دموکراتی��ک و رسلوح�هـ ق��رار ن��دادن منفعتــ خلقه�اـ (خیرعــام) از دســت داده و بیشــر بــه ابـزاری بـرای رســیدن
بــه امتیــازات خــاص از دولــت مبــدل گردیــده اســت.
ش��هرداریهای آزاد و مدیریتهــای بومــی ،ســاختار جایگزینــی در برابــر مــدل دموکراســی منایندگــی کــه در حقیقــت
ِ
دولــت مرکزگراس��ت ،بهحس��اب میآی�دـ .مدیریته��ای بوم��ی ،ارکان مه��م در پیش�برد دموکراسیــ ت��ودهای
ش��بیه م��دل
میباش��ند .ام�رـوزه مدیریته��ای بوم�یـ نقشــ برجســتهای را در توســعهی دموکراس��ی ایف��اء میمناینــد ،امــا بــه دلیــل
دی��دگاه تن��گ و نیـ�ز اس��اس گرفتـن بی��ش از ح��د بومیگرای��ی ،نتوانسـ�تهاند انتظــارات و اهــداف خواســته شــده را بــه انجــام
برساــنند .در حالیک��ه مرکزیتگرای��ی خط��ری ب��رای دموکراسیــ اس��ت ،بومیگرایـ�ی نی��ز بـ�ه عل�تـ اینگونــه گرایشــات
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محدودســاز ،خطــری مشــابه دیگــری اســت کــه بایــد دقــت نظــر و توجــه الزم را نســبت بــه آن داشــته باشــیم.
بــا علــم بــه ایــن واقعیــت کــه احتیــاج بــه مدلــی بــرای توســعه و تعمیــق دموکراســی از لزومــات اســت .بــه همیــن علــت کنفدرالیســم
دموکراتی��ک کـ�ه متکــی ب��ر مـ�دل س��ازماندهیِ از پایی��ن تودههــای جامعهــ میباش��د و ب��ه منزل��هی مدل��ی رسنوشتســاز ،امــروزه موضــوع
بح�ثـ و گفتگــو در سـ�طوح مختلف(ع�اـم و خ�اـص) ق�رـار گرفت��ه اس��ت .بدی��ن معنیــ ک��ه کنفدرالیسمــ دموکراتی��ک بهمثاب��هی مــدل ســازماندهی
دموکر ِ
اتی�کـ اقش��ار مختل��ف جامع�هـ ،در براب�رـ مترکزگرایـ�ی دول��ت ش��ناخته میگــردد.
در کنفدرالیســم دموکراتیــک ســازماندهی بــر مبنــای خودمدیریتــی واحدهــا و افـراد ،در ســطحی کــه بتواننــد در مقیــاس شــخصی بــر مشــکالت
فائ��ق آین��د ،اس��اس گرفتــه میش��ود .مشــارکت فرــد از پایینــ ب��ه ب��اال بایس��تی ب��ا ارادهی خ��ود ،موث��ر و آگاهان��ه باشــد .اتحادیههــای بــزرگ
در ح��دی بودهان��د ک��ه نتوانس��تهاند بـ�ر مســائل و مش��کالت فائ��ق آین��د و ام�کـان مش��ارکت آگاهان�هـ و ب��ا اراده را ندادهانــد .بنابرایــن فــردی
دموکـ�رات و آزاد ،س�اـمل و دارای اعتامدبهنف��س ظه��ور منیکنـ�د .در اتحادیههایــی ک��ه زمینـ�هی مشاــرکت آگاهانــه در مقیاس��ی وســیعتر فراهــم
شوــد ،اعتامدبهنف��س و وضعی��ت روحیــ و روانـ�ی ف��رد تاثی��ر بهس��زایی در توس��عهی س��امل و دموکراتیزهک��ردن جامع��ه میگــذارد و اف ـرادی را
پ��رورش میده��د کــه در مقاب�لـ مش��کالت و حساس��یتها از وج��ود خ��ود مای��ه گذاش��ته و آنهاــ را حــل میمناینــد .بــا چنیــن معیــاری فــردی
ک�هـ مش��ارکت و ارادهی دموکراتی��ک او افزای��ش یافت��ه ،ش��ناخت و آگاه��ی وی نی��ز ارتقــاء مییاب��د ،در مقیاس��ی وس��یعتر همــکاری و مشــاركت
و تاثیرگــذاری بیش�تری در رفــع مش�کـالت داش�تـه و ب��ه موضعگی��ری میپ��ردازد .ارتق�اـء س��طح آگاهیهــای بومــی فاکتــوری اصلــی در رونــد
آگاهیس��ازی عمومــی بهحساــب میآی��د .ب�هـ لح�اـظ اینکــه مشــارکت و ســازماندهی دموکراتیــک نیروهــای بومــی ،در چارچوبــی محــدود
ق��رار نگیــرد ،کنفدرالیســم ،گش��ایش وســیعی را در ایـ�ن زمین��ه ایجــاد میکن��د .ب��رای مث��ال تع��دادی واح�دـ ب��ا حف��ظ هوی��ت مس��تقل و وی��ژهی
خ��ود ،در مقی�اـس قاب��ل توجه��ی کنفدراس��یونی تش��کیل میدهنـ�د .ب�هـ ای��ن ص�وـرت کنفدرالیسـ�م از نظ��ام مانعگ ـرا در برابــر مشــارکت اراده
و تاثیرگ��ذاری ف��رد و مرکزیتگرایـ�ی ،کــه باعــث خفق�اـن جامع��ه شــده ،گــذار ک��رده و دموکراس��ی را در پاییـ�ن گس�ترش داده و از دیدگاههــای
تنگنظرانـ�هی محل�یـ جلوگی��ری میکنــد.
شـ�یوهی کنفــدرال ،س��ازماندهیهای اجتامعـ�ی و نهاده�اـی سیاس��یِ مبتنیــ ب��ر آن ،نق��ش موث�رـی در پیرشف��ت واکنشهــای دموکراتیــک و
دموکراتیزهک��ردن جوامـ�ع ایف�اـء میکن��د .اینــ نظ��ام خصوصی��ات توسـ�عهدهنده و تعمیقدهنـ�دهی فرهن��گ دموکراس��ی را داراس��ت و بهطــور
روزم��ره ب��ه گس�ترش آن میپــردازد .امـ�روزه حت��ی در اروپای�یـ ک��ه مدع��ی دموکراس�یـ میباشـ�د ،عالقـ�هی تودههــا بــه سیاســت کاهــش یافتــه
و شاــهد روندــی سیاس��تگریز در اروپ�اـ هس��تیم .حتیــ مشــارکت در تصمی�مات مربـ�وط بـ�ه خـ�ود جامعـ�ه و تودههــا نیــز بــه وضعیتــی دچــار
شدــه ک��ه باعـ�ث سیــاهانگاری نسـ�بت ب��ه سیاس�تـ ش��ده و از می��ل جامع��ه بــه سیاسـ�ت کاسـ�ته اس��ت .اگ�رـ در اروپ�اـ وض��ع اینگونــه باشــد
بایســتی گف��ت ک��ه در دیگ��ر کش�وـرها وضعــ ب��ه مرات��ب وخیمتــر اســت.
ِ
سیاس��ت س��ازماندهی گ��ذار من��وده و توجــه و عالقـ�هی خلــق بــه سیاســت
کنفدرالیس��م دموکراتی��ک سیس��تمی اس��ت ک��ه از اینگونـ�ه م�ضرات
در ســطح قابــل توجهــی افزایــش خواهــد یافــت .کنفدرالیســم دموکراتیــک مســتقیامً جامعــه و فــرد را مخاطــب ق ـرار داده و از نزدیــک بــه
ح��ل و بررس��ی موضوع�اـت پرداختهــ و شیــوهای از ســازماندهی اســت كــه از پتانســیل ســازماندهی اكرثیــت جامعــه برخــوردار اســت .ایــن
م��دل در عی��ن حـ�ال اف ـراد را در تصمی�مات دخی��ل منــوده و مش��ارکت میده�دـ .بدی��ن ترتی��ب ،محیـ�ط و فضای��ی حیاتبخــش ب ـرای سیاســت
و س��ازماندهی ایج�اـد میگرداندــ .در ای��ن سیس��تم ،س��ازماندهی ،مش��ارکت ،فرهن��گ دموکراتی��ک و دموکراس��ی ایجــاد و گس�ترش مییابــد.
بنابرای��ن س��ازماندهی کنفــدرال ب��ا ظرفی��ت گســردهتری از دموکراســی منایندگــی موجــب ســازماندهی و مشــارکت جامعــه شــده و امــکان ظهــور
جامعـ�های دموکراتی��ک را در معناــی واقعــی فراه�مـ میمنایــد.
در دموکراس��ی منایندگــی ک��ه ام��روزه ش��اهد آن هســتیم ،نظاــم س��ازماندهی از مرک��ز ب�هـ پایینــ میباش��د .یعن��ی در راس ه�رـم بهجــای خلــق،
سیاسـ�تمداران حرفـ�های و ی��ا بروکراته��ای سیاس��ی ج��ای میگیرنــد .این��ان از جامع�هـ دور گش�تـه و بیش�تر نس��بت بـ�ه دول��ت و بخشهایــی
وابسـ�ته ب��ه آن حساس��یت نش�اـن میدهنــد تــا بــه خلــق.
ام��ا مـ�دل س��ازماندهی کنف�دـرال ،برخــاف مـ�دل دموکراس��ی منایندگ��ی عملــ میمنایـ�د .بخ��ش مهمــ و موث��ر مــدل کنفــدرال ت��وان تصمیمگیــری
و س��ازماندهی آن میباش��د .همچنی��ن ب�هـ ج��ای نظ��ام تصمیمگی��ری و اجرائـ�ی ،مدیریتهـ�ای امــروزی ،تودههـ�ا و انجمنهــای بومــی تشــکیل
ش��ده از ط�رـف آن تقویتــ میش�وـند .نکت��هی قاب��ل توج��ه ای��ن اسـ�ت ك��ه در ای��ن مدــل ،کوردیناسیونها(همـآــهنگکنندهها)ی قبل��ی بـ�هجــای
مدیریـ�ت ،تنهــا در جهتــ کوردینـ�ه و اجرــاء متعه��د و گ�مارده میگردنــد.
هــر واح��دی کــه در س��ازماندهی كنف��درال ج��ای میگیـ�رد در حــدی چشـ�مگیر اســتقالل خــود را داراســت .در واقــع مســئول مناطــق تحــت
س��ازماندهی مختصبهخ��ود میباش��ند .مطاب��ق حوــزهی عملک��رد کنفدراسیــونها ،واحدهــای جغرافیایــی ک��ه از س��ازماندهیهای مختلــف
تش��كیل میگردنــد ،در مقی��اس مذك�وـر میتوان��د ایج��اد گـ�ردد .ه��ر واح��د جغرافیای�یـ «واحدهـ�ای محل��ی» ،س��ازماندهیهایی (سیاســی،
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اقتص��ادی ،اجتامعیــ و فرهنگ��ی) ب�اـ کارکرده��ای مختل��ف را از طری��ق س��ازماندهی کنف��درال تش�کـیل میده��د .اتنیسـ�یتهها (قومیتهــا)،
گروههـ�ای فرهنگ��ی ،زنـ�ان ،جوانـ�ان و دیگ��ر اقشـ�ار و طبقـ�ات اجتامع��ی نی��ز مطاب��ق اصوــل کنفدراسیــون ب��ه ساــزماندهی خ��ود میپردازنــد.
ب��ه عن��وان مث��ال میت��وان کوردس�تـان را همچ��ون چه�اـر عرصـ�هی س��ازماندهی کنف��درال دموکراتیـ�ک ،ب��ه هم��راه ساــزماندهیهای مختلفــی كــه
در هـ�ر واحــد جغرافیایـ�ی ج��ای میگیرن�دـ ،تقس��یم و بررس��ی منـ�ود .در ایـ�ن م��دل میت��وان مجال��س و انجمنه��ای کنفدــرال منطق��های را در
کن��ار انجمنه�اـی محلــی ایجــاد من�وـد .در می�اـن ای��ن س��ازماندهیها ،رابط��های هامهنگكننـ�ده ک��ه نقش��ی مانن��د نظارتگــر را دارد ،وجــود
دارد .چگونگ��ی شــکلگیری کنفدراسیــونهای دموکراتیــک ک��ه معیاره�اـی محل��ی و بوم��ی ،کوردیناس��یون و س��ازماندهی آن را میســازند؛ بــا
بحـ�ث و گفتگ�وـ تعییــن میش��وند .زنـ�ان ،جواناــن و دیگ��ر اقش��ار اجتامع��ی بـ�ا س��ازماندهی خوــد میتوانن��د ای��ن کنفدراسـ�یونها را بــه نیــروی
بس��یار تاثیرگ��ذاری مب��دل گردانن��د .زن��ان و جوان�اـن اساس��یترین نی�رـوی ارتقاءدهن��دهی دموکراســی و نقــش روح و دینامیســم جامعــه را در
چنی��ن سیس�تـمی دارا هســتند .آنــان نق��ش دموکراتیزهک��ردن جامع��ه را ایفاــء میکننــد .بدیــن ترتیــب کــه دموکراســی را غنــی و درونــی منــوده
و همزم�اـن هم��هی بخشه��ا را ســازماندهی میمناینـ�د .بههمیــن علــت مشــارکت ایــن اقشــار در کنفدرالیســم دموکراتیــک از اهمیــت شــایانی
برخ��وردار اس��ت.
بنی��اد نه��ادن و گس�ترش نهادهایه��ای دموکراتیکــ و س��ازماندهی آنه��ا جه�تـ چارهیاب��ی مش��کالت ،نش��اندهندهی راهحــل میباشــند.
کنفدرالیس�مـ دموکر ِ
اتیـ�ک م�وـرد نظرــ م��ا ب��ا اســاسگرفنت دموکراسیــ و توســعهی آن در متام��ی بخشهــای جامعــه نقشــی موثــر در حــل
معض�لات را ب��ر عهــده خواهدگرفتــ .ایاــالت متح��ده آمری��کا بــا شــعلهور سـ�اخنت ملیگرای��ی در س��طح جه��ان ،یـ�ک سـ�دهی اخیــر را بــه ســوی
هزیمــت ســوق داد .بــه همیــن خاطــر بـرای مقابلــه بــا چنیــن معضالتــی بایســتی کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه هــان سوسیالیســم متکــی بــر
دموکراتیزاســیون بــوده ،را اســاس بگیریــم.
کنفدرالیس��م دموکراتی��ک ،نوع��ی از ملیگرایــی کــوردی ،نبــوده و نیســت ،بلکــه شــکلی متعالــی از ســازماندهیِ دینــی ،فرهنگــی ،جنســیتی
و س��ازماندهیهایی از ای�نـ قبی��ل استــ .حتیــ میتــوان بــدان ســازماندهی فرهنگــی و ملــی دموکراتیــک را اطــاق منــود .در همیــن راســتا
میتوــان در ه��ر روس��تا ،بخ��ش ،محل��ه و ی��ا ش��هری ،کمونه�اـی دموکراتی��ک را بنیـ�اد نه��اد .کنفدراس��یون دموکر ِ
اتی��ک مدنظــر مــا ترکیبــی
اسـ�ت ،از ساــزماندهی فرهنگـ�ی ،سیاس��ی و اجتامع�یـ .حتیــ میت��وان بهآنهــا اســم کنفدراســیون دموکراتیــک بــدون دولــت را نیــز اطــاق
منــود.
در همی��ن راس��تا میت��وان گف��ت ک��ه مناسـ�بترین م��دل ب��رای خل��ق کـ�ورد و دیگ��ر خلقه��ای جهـ�ان ،بـ�رای رسـ�یدن ب��ه جامعـ�های دموکراتیــک
و آزاد ه�مان مـ�دل کنفدرالیسمــ دموکراتی�کـ میباش��د .خلـ�ق ک�وـرد ب��دون ایــنكهــ در مرزه��ای موجـ�ود تغیی��ری ایج��اد كنن��د ،میتواننــد
کنفدرالیس��م دموکراتی��ک را بنیاــد نهن��د .مت��ام بخشهــای کوردس��تان ،بدــون دس��تزدن ب��ه مرزه��ا و بـ�دون اینکــه مرزهــا را مانعــی جــدی
بپندارن��د ،میتوانن��د مرزه��ا را بهعن��وان پل��ی ارزیابیــ من��وده و بـ�ه توســعهی کنفدرالیســم دموکراتیــک همــت گامشــته و همچنیــن روابــط
سیاس��ی ،فرهنگـ�ی و اجتامع��ی می��ان خ�وـد را تحکی��م ببخش��ند .ب��ه نظ�رـ میرس��د ،بـ�ه ج��ای از می��ان برداش�تن مرزهــا ،س�اـخنت پل��ی از آنهــا
رضوریستــ .چنی�نـ سیس�تـمی ن��ه تنه��ا ب��ه رضر هیچــ ک�سـ نب��وده بلکـ�ه چنی��ن دیدگاه��ی میتوانـ�د جلـ�وی هــر گون��ه ش��دت و نابراب��ریای را
نیــز بگیــرد.
کنفدرالیسم دموکراتیک در عین حال تکوین ملی دموکراتیک است
ب�اـ پیشــاهنگی جنب��ش آزادیخواه��ی کوردس��تان ،خل��ق كـ�ورد مصممــ در مبــارزهی بـرای رســیدن بــه آزادی و دموکراســی ،پــا بــه میــدان نهــاد.
واقعی��ت ایـ�ن اســت کــه ایــن خلــق بــه می ـزان کافــی در طــول تاریــخ ســازماندهی و هامهنــگ نشــده بــود .مزیــد بــر ایــن مــورد ،فرهنــگ
دموکراس��ی نی��ز نهادینهــ و ژرف نگردی�دـه ب��ود .ب��ه دلیــل اع�مال سیاس��ت راه�بردی ،ازخودبیگانگــی خلقهــا (بهخصــوص درمــورد خلــق کــورد)
کهــ توس��ط كارگ�زـاران ام��ور سیاس��ت (دولته��ا) انج�اـم میپذی��رد ،م��ا ش�اـهد ایــن وضعی��ت بودی��م .عل��ت بنیادیــن ایــن امــر را عــدم وجــود
هرگون�هـ س��ازماندهیای میتــوان بازگــو منــود .در تعییــن و تثبیــت سیاســت ،بــه جــای ایــن کــه بـرای همــکاری و اجـرای كنفدرالیســم از خلــق
درخواس��ت مس�اـعدت گــردد ،ق�شری خـ�اص بــه نیاب��ت از جان��ب خل��ق اق��دام ب�هـ انجاــم فعالیتهـ�ای سیاسیــ میمنودنــد؛ کــه ایــن خــود
باعــث گردیــد ،خلــق عالقــه و همــکاری الزم را بــه دلیــل مشــارکت نداشــن در امــور سیاســی مربــوط بــه خــود بــه منایــش نگــذارد .اگــر مــدل
س��ازماندهی ،دارای کیفیت��ی نباشـ�د کــه ب��ه قاعده(خل��ق) ات��کا کنــد و شـ�یوهای از ســازماندهی کــه خلــق در آن ســهیم باشــند ،را اســاس ق ـرار
ندهدــ ،هرچق�دـر ه�مـ از لح��اظ برنامـ�ه ،هــدف و دنب��ال من��ودن سیاســت نیـ�ز کام��ل باشدــ ،ج��دا از آنك��ه س��ازماندهی مربوط��ه ،هیچگونــه
پیرشفت��ی بهــ خوــد منیبین��د ،طبیعت�اـً هیچگونـ�ه فرهن��گ دموکراتیکیــ شکــل منیپذیــرد و دموکراســی نیــز پیرشفــت نخواهــد کــرد.
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کنفدرالیس�مـ دموکراتی��ک در عی�نـ ح��ال ،ملتشــدن دموکراتیکــ نی�زـ محس�وـب میگ��ردد .اشــتباه مح��ض اس��ت اگـ�ر ملــت را بـ�هعنــوان شــکل
و فرمــی اجتامعــی و واحــدی ســازماندهی شــده در اط ـراف بــازار مشــرک پنداشــت .چنیــن تعریفــی مرشوعیــت بخشــیدن بــه دولــت ملــی
و خردهب�وـرژوازی اس��ت .در حال��یکــه «اتنیســیته» در تاری��خ از زندهتری��ن و آزادتری�نـ واحده�اـ و گروهه��ا میباش��ند .اگـ�ر ملتشــدن در
اط��راف مناف��ع مش�ترک و رواب��ط تنگاتنـ�گ اتنیســیتهها ،خلقه��ا و اف��راد بــا ه��م ساــزماندهی شـ�ود و جامعــه ب��ه شــیوهای کنفــدرال توســعه
و تعمیـ�ق یابـ�د و کام�لاً س��ازماندهی شــود ،آن جامع��ه ب��ه ملت��ی دموکراتیـ�ک تبدی��ل میشــود .ملتش��دن از ای��ن طری��ق حالت�یـ گس�تردهتر
و فرشدهت�رـ بهخ��ود میگیــرد .دموکراســی ،برابــری و عدالــت و برخــورداری از امکانــات برابــر بــوده و منجــر بــه ایجــاد ملــت دموکراتیــک
خواه��د گردی��د.
س��ازماندهی کنفدرالیسمــ دموکراتی�کـ ه��م در م��ورد مس��ائل محل��ی (اقتصاــدی ،اجتامعــی و فرهنگ��ی) ب��ه تعمی��ق و ریش��های منــودن
س��ازماندهی پرداختــه و ه��م در م��ورد مس��ائل مل��ی ب�دـون ات�كـاء ب��ر ملیگرای��ی وارد مب�اـرزهای چارهجویان�هـ میشوــد .جامعـ�های کــه فرهنــگ
و ســازماندهی دموکراتیــک در آن توســعه یافتــه باشــد ،قــادر بــه قبــول ممنوعیــت فرهنگــی ،زبانــی و هویتــی و مانــع تراشــی در برابــر پیرشفــت
آن نخواه��د ب��ود .جوام��ع مل��ت شـ�ده ب��ر اس��اس فرهن��گ و ساــزماندهی دموکراتی��ک ،توانائ��ی و ع��زم راس��خ مب��ارزه آنهــا در حــد اعالئــی اســت.
قب�لاً گفتـ�ه میش�دـ ک��ه از لحاــظ مل��ی ،انق�لاب دموکراتی��ک در اولوی��ت اســت .ایـ�ن انق�لاب دموکراتیـ�ک اگ��ر ب��ا ش��یوهای ســازمانیافته کــه از
منش�اـء دموکراس�یـ و فرهنـ�گ دموکراتیکــ رسچشمــهگیــرد ،ســبب ژرفایــی بیشــری خواهــد گردیــد .در ایــن صــورت بــه معنــای واقعــی بــه ملتــی
دموکراتی��ک مب��دل میش��ود .آنهن��گام اس��ت ک��ه مکانیسـ�مهای مب��ارزه و دفاــع نی��ز تواناترــ از گذش��ته عم�لـ میمناینــد.
کنفدرالیسـ�م دموکراتی��ک ب��ه هویـ�ت ،فرهنــگ و حیــات اجتامعـ�ی افـراد احـترام گذاشــته و سـ�عی در بـ�اال بــردن خــرد و آگاهــی اقشــار جامعــه،
از طریـ�ق ســازماندهی و آمــوزش دارد .کنفدرالیس��م دموکر ِ
اتی��ک خلقه�اـ میتوانــد نیــروی عظیمــی بــه جامعــه بخشــیده و راه اتحــاد ملــی
میــان خلقه��ای منظق��ه و نی��ز دموکراس��ی مس��املتآمیز را هموارتــر منایــد .چنیــن سیســتمی بــا متامــی آحــاد جامعــه در شــهرها ،روســتاها،
نواحــی و غی��ره ،در ارتباط�یـ ارگانی��ك و تنگاتنــگ خواه��د ب��ود و ارتبــاط روح�یـ ،فرهنگیــ ،سیاس��ی و اجتامع��ی را در جامع��ه بسطــ میدهــد.
ب�رـای خل��ق ک��ورد کهــ در ط��ول تاریخــ از همدیگــر بیگان��ه و متعل��ق بــه خ��ود نب�وـده و اتحـ�اد مل��ی در میــان آنــان متالشــی شــده؛ مبــدل شــدن
ب��ه ملت��ی دموکراتی�کـ ن��وشداروی ،متامـ�ی معضـلات موجــود آنهــا خواه��د بــود .دموكراس��ی و س��ازماندهی دموکراتی�کـ ،حال��ت مترک��ز یافت��هی،
جامع��ه استــ .در صــورت ع��دم توســعهی دموکراسیــ و س�اـزماندهی دموکراتی��ک جامعـ�ه متالشـ�ی ش��ده و از خودبیگان�هـ میشــود .کنفدرالیســم
دموکراتیکــ باــ ای�نـ قابلیـ�ت ب��ه معناــی س��ازماندهی و ت�وـان خلق�یـ اس��ت ،ک��ه هرگون�هـ انکارگراییــ و اس��تعامر را آش��کار و خنثــی ســازد.
توســعهی سیسـ�تم کنفدرالیسـ�م دموکراتی�کـ و نهاده�اـی متعلــق ب��ه آن ،موج�بـ میشــود کــه هرگونــه فشــار ،حاکمیــت ،اســتعامر و انکارگرایــی
برــ روی جامع��ه بیتاثی��ر گش��ته و جامعـ�ه بــه نوعـ�ی س�اـزماندهیِ دموکراتیـ�ک دس��ت پی��دا منایدــ .جامع��های کــه بــه ایــن نــوع ســازماندهی
دس��ت یافتــه و دارای چنی��ن ذهنیـ�ت و عقالنیت��ی باشدــ ،س�عـی خواه��د من��ود ک��ه نهاده�اـ و س��ازماندهیهای دموکراتیــک خویــش را ایجــاد
و آنهــا را توســعه دهــد .همچنیــن ســعی خواهــد منــود کــه مشــکالت جامعــه از طریــق همیــن نهادهــای ســازماندهی شــده حــل منــوده و بــا
بیتاثی��ر سـ�اخنت سیاسـ�تهای انکارگرایان��ه ،بـ�ر راه��کاری دموکراتیــک پافش�اـریمنایــد.
در مــورد خلــق کــورد و کوردســتان ،کنفدرالیســم دموکراتیــک دارای چنیــن نقشــی اســت .در چنیــن حالتــی دو راهــکار پیــش روی نظــام حاکــم
میباشدــ ،اول آن ک��ه دس��ت از فش��ار و خفق��ان بـ�ر روی جامع��ه دس��ت برداش��ته و از خودس��ازماندهیِ خلقهــا ک�هـ ب�اـ توص��ل ب��ر ارادهی ذاتــی
خ��ود ب��دان دس��ت یافتهاندــ ،مامنعــت نکن��د و در غی��ر ای��ن ص��ورت اگ�رـ نظ��ام حاک��م ب��ه سیاس��تهای انکارگرایان��هی خــود ادامــه دهــد ،آنــگاه
خطمش�یـ دف�اـع م�شروع ب��ه عنوــان طبیعیترینــ ح��ق مل��ت دموکراتی�کـ ،در برابـ�ر چنینــ سیاس��تهایی بــه اجـرا گذاشــته خواهــد شــد.
هــدف از تاسیــس کنفدرالیس�مـ دموکراتی��ک تاسـ�یس دول��ت نبــوده ،بلک��ه م��دل و راهــکاری بنیادی��ن ب��رای ح��ل مسئــلهی خلــق کــورد و دیگــر
خلقه��ای موج��ود در منطقهــ میباشدــ .چنی��ن مدل��ی باــ اس��اس گرف�تن ساــزماندهی جامع��ه در متام�یـ بخشهــا از جملــه ،بخــش فرهنگــی،
اجتامع��ی ،اقتص�اـدی و همچنی��ن سیاسیــ ب��ه رهیافت��ی دموکراتی��ک برــای حــل مساــلهی کوــرد و دیگ��ر خلقه��ای منطقــه ب�رـ میآیــد .بــه همیــن
عل�تـ اس�تـ ک��ه س��ازماندهی خل��ق کوــرد و دسـ�تیافنت ب��ه ارادهای ذاتــی و آزاد حائــز اهمی��ت اس��ت .پ��س مه��م استــ ک��ه دولتهــای حاکــم
در منطق��ه بــه سیاس��تهای ان��کار و امحــاء و نیــز خش��ونت علیهــ خلقهــا پایــان داده و نســبت بــه دموکراســی حســاس ،و بــدان پایبنــد بــوده
و برخــوردی دموکراتیــک داشــته باشــد.
کنفدرالیس��م دموکراتیــک ب��ه نیروهاــی خارج��ی و یاــ ملیگرایــی اتــکا نكــرده ،بلکــه بــه نیــروی ذاتــی خــود پایبنــد بــوده و از پتانســیلی
برخـ�وردار استــ ،کــه خلــق را س�اـزماندهی و راه��کار نیرومنـ�دی را ارائــهمنایدــ .ه��ر چنـ�د ک��ه افــکار عموم��ی دموکراتی ِ
��ک بیناملللــی بــا اهمیــت
ب��وده ،اماــ در اینج��ا خلق��ی سازماندهیش��ده ك��ه بـ�ا اتـ�کاء بــه ت��وان خوی�شـ ب��ه برطرفک��ردن و تحلیلــ مس�اـیل پی��شروی خــود بپــردازد،
ایـ�ن ام�رـ ب��ا ارزشت��ر و مهمترــ از هـ�ر چی�زـ دیگ��ری اســت .خلــق کــورد بــا اســتفاده از ایــن راهــکار بــدون دولــت و نیــاز بــه آن ،خــود را از
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لحاــظ فرهنگ�یـ ،اجتامع��ی ،اقتص��ادی و سیاسـ�ی ب��ا اراده ک��رده و در ای��ن عرصهه��ا ب�هـ توانای��ی و آزادی دس�تـ مییابــد.
ملیگرای��ی همیشــه در محیط�یـ ک��ه سـ�ازماندهی و خ��رد دموکراتی�كـ خلقه��ا ،دارای کاسـ�تیهایی باش��د ،ظهـ�ور و خ��ود را تنظیمــ میمنایــد.
ملیگرایــی ،متک�یـ ب��ر س��ازماندهی خل��ق نبـ�وده ،بلکـ�ه متکــی ب��ر س��ازماندهی بخشهای��ی نزدیــک ب��ه خ��ود طبق��ات حاکــم میباشــد و
زمانیک��ه سـ�ازماندهی خل��ق ضعی��ف مبان��د ،ساــزماندهی خوــد را کارا ک�رـده و ب��ر روی جامعـ�ه حاکـ�م میش�وـد ،چونک��ه تنه��ا رسچش��مهی
نیـ�روی خل��ق ،سـ�طح س��ازماندهی آن خل��ق میباشــد .خلقــی کــه خــود را بــر اســاس ذهنیــت سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک ،ســازماندهی
منای��د ،دیگ��ر خــود را محت��اج دول�تـ و قدــرت ندیــده ،و در ت�لاش ب��رای رس��یدن ب��ه راه��کاری دموکراتی��ک در حــل مسـ�ئلهی کــورد ،خواهــد بــود.
در س��ازماندهی کنفدــرال دموکراتی��ک ،خل��ق ب��ا ات�كـا ب��ر س�اـزماندهی و فرهن�گـ دموکراس��ی ،تعالیــ یافتــه ،ش��یوهی همزیستــی مس��املتآمیز
ب�اـ خلقه�اـی همس�اـیه را دانسـ�ته و س��عی در گســرش ای��ن پیوندیهاــ میگردانــد.
مسئــله ک�وـرد در هــر چه�اـر بخ��ش کوردستــان بـ�ا ارتباط��ی کنفدــرال بهط��ور ریش��های ح��ل میشــود .یعنــی خلــق کــورد ،بــدون تغییــری در
مرزهـ�ا ،مناسبــات اقتص��ادی ،سیاس��ی ،فرهنگــی و اجتامع��یِ خـ�ود را توس��عه داده و س��عی در چارهیابــی و مشــکالت و ســازماندهی خــود در
چارچ�وـب سیسـ�تم کنفــدرال دموکراتی�کـ میمنای��د .در همیــن راس��تا کورده��ا در داخ��ل دولتهــای منطقــه روابــط خــود را بــا همدیگــر تقویــت
کـ�رده و نق��ش پ��ل ارتباط��ی را ب��ازی میکنن��د .از هم�هـ مهمترــ اینک��ه کوردهـ�ا باــ اندوخت��هی دموکراتیکـ�ی ک��ه دارندــ در دموکراتیــزهکــردن متــام
خاورمیان��ه نق��ش فعال��ی را ایف�اـ ک��رده و از ســازماندهندگان اصل��ی سیس��تم کنفدرالیس��م دموکراتی��ک در خاورمیان��ه خواهندــ ب��ود .اگ��ر دولـ�تـ
ملــت کــه گرایــش عمومــی عــر ماســت؛ پشــت رس گذاشــته شــود ،کوردهــا بــا دارا بــودن چنیــن ذهنیــت و سیســتم دموکراتیکــی در خاورمیانــه،
نق��ش صلحآمی��زی را در منطقهــ ایفـ�ا من��وده و میتوان��د بــا چنی��ن پش��تیبانیای ،منطق��ه را از ای�نـ درگیـ�ری و منازعـ�های کــه بــدان روبروســت
خــاص منایــد .امــروزه کوردهــا بــا تــوان و نیــروی دموکراتیکــی کــه در منطقــه و نیــز بــا توجــه بــه افــق سیاســی خــود کــه در حــل مشــکالت بــه
ش��یوههای مســاملت آمی��ز و دموکراتی��ک دارن��د؛ ب��ه یگان��ه امی��د خلقه��ا در منطق�هـ و جهاــن مبدــل گش��تهاند.
در خاورمیانــه ب��ا اینک��ه خلقهاــی ای��ن منطق��ه ســالهای زی��ادی را در کن��ار همدیگـ�ر زیســتهاند ،امــا ذهنیــت دولت-ملــت جامعــه
را بـ�ه یــک ن�وـع از خودبیگانگ�یـ مب��دل من��وده و باع��ث جنگافــروزی در منطقــه گشــته اســت .چنیــن ذهنیتــی باعــث و بانــی اساســی
عقبماندگیهــای فرهنگ��ی ،اجتامعـ�ی ،سیاس��ی و اقتصـ�ادی در منطق�هـ نی��ز گردیدهاســت .بــه همی��ن عل��ت اس��ت کـ�ه میگوییــم ،امــروزه
خاورمیانــه از همــه جــا بیشــر بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــاز داشــته و کلیــد اساســی حــل معضــات در خاورمیانــه ،سیســتم کنفدرالیســم
دموکراتی�کـ میباشــد.
ارزشه��ای دموکراتی��ک اش�تراکی در خاورمیانهــ بس��یار نیرومندــ میباش��ند .ای��ن ارزشه��ا زمین��های مناســب بـرای بنیــاد نهــادن آزادی و برابــری
میباشــند .ب��ا اندکیــ توج��ه مالحظ��ه میمناییــم ک��ه بیشــر جنبشهـ�ای اجتامع��ی ،باس�تـانی و توحیـ�دی در ایـ�ن جغرافی��ا ظهوــر کردهانــد .در
حقیق��ت مب�اـرزهی همگ��ی آن�اـن ب��ا حاک�مان ،در ذات خوــد ی�کـ ن��وع می��ل ب��ه آزادیخواهــی ،عدالتــ و براب��ری اس��ت .اگ��ر ای��ن اجتامعگرایــی
ب��ا آزادیه��ای فــردی در تـ�وازن باش��د ،دموکراس��ی خاورمیانـ�ه ک��ه برــ پای��ه ارزشهــای برابــری و اشـراکی اســتوار بــوده ،بــه جغرافیایــی نیرومنــد
و ج��ذاب مب��دل خواه��د شدــ .اینج�اـ استــ ک��ه سیس��تم کنفدرالیس��م دموکراتی��ک ،هامنن��د جایگزین��ی در براب��ر سیس��تم اقتدارطلب(دولـ�تـ
مل��ت رسمای��هداری) ،ب��ه عنوــان یگانــه راه ح��ل ،دارای اهمیــت و نقشـ�ی اساسیــ میباشــد.
ام��روزه مباــرزهی خلقه�اـ و در راس آن خلـ�ق ک�وـرد ،زمین��هی توسـ�عهی دموکراســی را تــا اندــازهی زیــادی همــوار منــوده اســت .دیگــر حاکــان
فعل��ی تنهاــ باــ نیروه��ای خارج��ی در کشمــکش نیس�تـند ،بلک�هـ ت��ا ح��د زیاــدی از ط��رف خ��ود خلقهـ�ای منطقــه نی��ز در تع��ارض میباشــند؛ کــه
خ��ود ای��ن موضـ�وع سبــب ایجــاد وضعیتــ غیرقاب��ل تحم��ل گردی��ده اســت .بنابرایــن دیگــر از دموکراســی ،گریــزی نیســت .اگــر دگامتیســم و
قدرته��ای فسیلشدــه کن�اـر گذاشــته ش��وند ،در ای�نـ جغرافیاــ ب�هـ می��زان قابلتوجهـ�ی مناب��ع توســعهی دموکراســی وجــود دارنــد ،کــه بتواننــد
بـ�دون وابستــگی ب��ه جای��ی ،ب��ا متوسلش��دن ب��ه نی��روی ذاتیش��ان مسائلشاــن را حـ�ل مناین��د .دیگ��ر برق��راری و توســعهی سیســتم کنفدرالیســم
دموکراتی��ک در خاورمیان�هـ ب��ه نفـ�ع همــگان اس��ت .بــه عن��وان مثــال اگ��ر ای��ران دسـ�ت از برخورده�اـ و سیاس��تهای انــکار و امحــاء بــه شــکلی
ک��ه در ب��اال توضی��ح دادی��م ،ب��ردارد و مان��ع ساــزماندهی دموکراتیــک و برح��ق کورده��ا در رس�یـدن ب��ه حقوــق و آزادی نگــردد ،در ایــن صــورت
میتوــان از کوردس��تانی آزاد و ایرانــی دموکراتی��ک سخــن ب�هـ می��ان آورد .در دیگ�رـ بخشه�اـی کوردســتان نیـ�ز ،ایـ�ن موض��وع ص�دـق میکنــد.
ب�هـ عل��ت اجتامع��ات دین��ی ،سیاس�یـ ،فرهنگ��ی و اتنیســیتههای مختلفــی کــه در جغرافیــای کوردســتان و خاورمیانــه وجــود دارد ،دموکراتیــزه
ک��ردن ،تعمی��ق و گس�ترش سـ�ازماندهی کنف��درال جوام��ع ،صحیحتری��ن ،سـ�املترین و کوتاهتری�نـ راهح��ل قلم��داد میگــردد .در همیــن راســتا
همگ��ی نیروه��ای طرف�دـار دموکراســی و آزادیخواهـ�ان بایس��تی چنیــن پــروژهای را در حکــم پــروژهی کســب موفقیــت آینــده ارزیابــی کــرده
و در عملــی منــودن آن همــت گامرنــد.
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جایگاهآموزشدررونددموکراسی
نقش نهادهای آموزشی بویژه دانشگاهها در دستیابی جامعه به مطالبات دموکراتیک

آرین شاهین

امــروزه مــدارس و دانشــگاه هــا بــه جــای اینکــه نقــش روشــنگری و پیشــاهنگی جامعــه را ایفــا
کننــد بلعکــس نقــش منبــع تغذیــه و تقویــت نظــام را ایفــا کــرده و بــه نوعــی بــه آن مرشوعیــت
میــ بخش��ند .میتــوان گفــت کــه یکــی از پایــه هــای اساســی سیســتم دولــت ،نهادهــای آموزشــی
هســتند .ایــن در حالیســت کــه فلســفه و یــا ســبب موجودیــت دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی
رســاندن شــخص و در نتیجــه جامعــه بــه آگاهــی و حقیقــت اســت .امــا بــه جــای آگاهــی بخشــی
بــا پوزیتیویــزم یــا علــم گرایــی شــخص را بــه انح ـراف از حقیقــت مــی کشــانند .همــه چیــز را
س��مبلیزه و فرمولی��زه ک��رده و ب�اـ دادن مدرک��ی تحصیلـ�ی ب��ه خـ�ورد جامع��ه وظیفـ�هی اصلــی
خوــد را فرام��وش میکنننــد .حتــی بــه حــوزه ادبیــات و هــر هــم دســتربد زده و ســعی دارنــد کــه
ای��ن دس�تـاورد جامع��ه را ک�هـ میتــوان آن ـرا تاریــخ جامعــه و ملــت هــا هــم دانســت بــا منطــق
پوزیتیویزــم خال��ی از معن�اـ س��ازند .زیرــا ادبیــات و هنـر مس��تقیام بـ�ا احساساــت ،امیدهــا و آرزوهــا
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رسو کار ن��دارد و ی�اـدآور عشـ�ق ،آزادی ،تاری�خـ ،قهرمانیهــا و جــان فشــانی هــای یــک ملــت اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه دولــت جوانــان را در خــا ایدیولــوژی یــا خلســه رهــا مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب ایدیولــوژی
بــی ایدیولــوژی بــودن را رواج داده و در واقــع بــه ایــن صــورت زمینــه را ب ـرای قبوالنــدن ایدیولــوژی خــود فراهــم
میکنــد .میتــوان ظهــور داعــش را نتیجــه بحـران ایدیولــوژی دانســت کــه خــود را بــه دســت اســتعامرگران ســپرده
و ایدیول��وژیای کــه آنــان میخواهنــد را پیــرو مــی شــوند .بــی آنکــه بداننــد حضورشــان در کجــای ایــن معــادالت
اس��ت و آنچهــ پذیرفت��ه و در راس��تایش میمیرن�دـ ،مناف��ع چـ�ه کس��ی را تضمی�نـ میکنــد.
ب�اـ اینــ اوص��اف میتوــان گف��ت ک��ه حض��ور همســوی روشنــفکران و جامع��هی دانشــگاهی بــا مــردم و آگاه
ک��ردن جامع��ه از حقــوق و تواناییهای��ش و راهنامی��ی آن از وظای��ف پایـ�های نهادهــای آموزشــی اســت .همچنیــن
بــه بحــث و چالــش کشــیدن مســایل و مشــکالت سیاســی ،فرهنگــی ،اجتامعــی و اقتصــادی بــا نگرشــی منتقدانــه
و پرسش��گرانه در رابط��ه بـ�ا دولـ�ت و سیاس��تهایش از وظایــف دیگــر نهادهــای آموزشــی اســت .زیــرا اگــر در
دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی نتــوان انتقــاد کــرد در هیــچ نهــاد دیگــری ایــن امــر ممکــن نخواهــد بــود.
از ســویی دیگــر هــر چــه نهادهــای اجتامعــی بیشــر و فعالــر باشــند خــود بــه خــود نقــش و تاثیــر دولــت در جامعــه
کــم رنــگ تــر شــده و مخاطبانــش را از دســت مــی دهــد و در نتیجــه ضعیــف شــده و زمینــه ب ـرای اســاس گرفــن
ارادهی خوــد جامعـ�ه و م��ردم و در نتیج��ه دموکراســی و دس��تیابی جامع��ه بهــ مطالب��ات دموکراتیــک فراهــم میشــود.
بای�دـ کاری کــرد ک�هـ دول��ت خواس��تهها و مطالب��ات جامع��ه را ب��رآورده س�اـزد ن��ه اینک��ه جامع��ه مطاب��ق خواس��تههای
عــدهای معدود(دولتمــردان) عمــل منایــد.
کــه البتــه بــار دیگــر نقــش نهادهــای آموزشــی و بویــژه دانشــگاه هــا و اقشــار روشــنفکر جامعــه بعنوان ســازماندهی
و کمــک بــه اتحــاد هــر چــه بیشــر نهادهــای جامعــه مدنــی بــه میــان مــی آیــد .زیـرا نهادهــای جامعــه مدنــی هــر
کــدام بــه تنهای��ی هـ�ر چقدــر ه��م فع��ال باش��ند منیتواننــد تاثیــری بسـزا و دراز مــدت داشــته باشــند و در نهایــت
مارژین�اـل میشــوند .امــا اتحــاد و همــکاری آنهــا بــا همدیگــر یقینـاٌ مثمــر مثــر خواهــد بــود.
و بدی��ن ترتیــب میتــوان بــه رونــد دموکراتیــزه کــردن و در عیــن حــال رشــد و تعالــی اخالقــی جامعــه کمــک کــرد.
شایسـ�تهی نــام روشــنفکر بــود و بــه بهرتیــن وجــه ادای وظیفــه منــود .ایــن بــا هشــیاری و آگاهــی و احســاس
مســئولیت و جســارت امــکان پذیــر خواهــد بــود.

32

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

جدال زنان با ضداخالق
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تغییــر و تحــوالت اجتامعــی در کوردســتان كــه معمــوال از طریــق مبارزهــای آشــكار بــا
دش��من و ذهنی��ت اش��غالگری ص��ورت عملــی ب��ه خــود میگیــرد ،دارای ابعــاد گوناگــون و
همهجانبـ�ه میباشــد .در واق��ع مبـ�ارزهای ایدئولوژی��ك ب��ه ش�مار م��یرود .توس��عهی مبــارزه
و دســتیابی بــه آزادی بــدون رســیدن بــه ادراكــی ژرف از موضــوع «بردگــی» کــه بــه مثابــه،
پیام��د نهادین�هـ ش��دن اس��تثامرگری در جامعــه اسـ�ت،مبــارزهای دامن��هدار نخواهــد بــود؛
اگــر ایجاــد تغییرــ و تح��ول در جامع��ه را ب�رـای خویــش بهماننــد رســالتی اجتامعــی قلمــداد
میمنایی�مـ و جه��ت آگاه من��ودن انسـ�انیت ،تالشیــ بیوقفـ�ه را در رسلوح��هی فعالیتهــای
خوی��ش ق��رار دادهایمــ ،تنه��ا ب��ه س��بب درک عمی��ق از مفه��وم آزادی بــر مبن��ای حقیقتهــای
اجتامعیــ استــ .میبایس��ت ب��ا درك صحی��ح و درسـ�ت از واپسگرایــی و بردگــی بــه عنــوان
عام��ل بازدارنــدهی توســعهی فرهنگــی كــه از ســوی نظــام حاكــم بــر جامعــه تحمیــل
میگــردد ،بــا آن برخــورد مناییــم .جهــت رســیدن بــه چنیــن رویکــردی ،داشــن تــاش ،ایــان
و ارادهای عظیــم و راســخ رشطــی بنیادیــن اســت .تنهــا از رهگــذار پیرشفــت تدریجــی زمــان
و شنــاخت اش��كال گوناگوــن بردگــی و تحــول ذهن��ی -ش��خصیتی خوی��ش اس��ت کــه میتــوان
بیشــر و بهــر از هــر زمانــی بــه درک از آزادی خویــش نزدیكــر گردیــم؛ علیرغــم افزایــش
تهاج�مات همهجانب��هی دشــمن بــه زندگــی آزاد و مبــارزات آزادیخواهانــه مــا ،بــا ایجــاد
تغییــر و تحــوالت اجتامعــی از طریــق ارتقــاء و پیشــرد مبــارزات فرهنگــی و اجتامعــی ـــكه
بیانگــر انقالبـ�ی در درون انق�لاب اس�تـ ـ نیرومندانهت��ر از هــر زمان��ی میتوانیــم بــه مبــارزه
ادامــه دهیــم.
جملـ�هی «پیرشفــت جامعـ�هی آزاد ،بــا زن بــرده امكانپذیــر نخواهــد بــود» گویــای ایــن
موضــوع اســت کــه رشط تحقــق آزادی ب ـرای یــک جامعــه و برخــورداری متامــی جامعــه از
موهبــت آزادی ،شــناخت از اشــکال و میـزان بردگــی اجتامعــی و وجــود ذهنیتــی اســت کــه
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در آن جامع��ه ،درک از آزادی را ب��دون درک از موجودی��ت و هوی��ت زن متصـ�وراسـ�ت .برــ همیــن مبان��ی اس�تـ ك��ه در جامع��هی كوردســتان
انقـلاب زناــن و گس�ترش س��ازماندهی زنـ�ان ام��ری انکارناپذی��ر و رشط بنیادی�نـ در موض��وع آزادی استــ .تاری��خ س�قـوط و اس��تثامر پنجهـزار
سـ�الهی زنــان جه��ان ك�هـ اولی��ن حلق��هی بردگ��ی و س��قوط اجتامع��ی اس�تـ ب�هـ م��ا نشاــن میدهــد كــه آزادی تنهــا از طریــق بــه اوج رســیدن
س�طـح روشــنفكری و روشنــگری زن�اـن ،س��ازماندهی و مبـ�ارزهی آن��ان امكانپذیـ�ر میگــردد .هــر انــدازه كــه زنــان در مبــارزات آزادیخواهانــه از
نظ��ر ذهنیت��ی ،روح��ی و اجتامعـ�ی پیرشف��ت مناین��د ،ب��ه هــان میـ�زان نی�زـ زمین��ه جه��ت نیـ�ل ب�هـ آزادی هموارتــر خواهــد گردیــد.
اگ��ر امرــوزه در ســطح جامعـ�هی كوردس��تان م��ا تدریج��اً ش��اهد ی��ك رنسـ�انس ایدئولوژیك��ی ،سیاس��ی و اجتامع�یـ میباشیــم ،نتیجـ�هی ایــن
مباــرزات و ب�هـ وی��ژه مب��ارزات آزادیخواهانـ�هی زن�اـن محس��وب میگردن��د .موجودی��ت و هوی��ت زن�اـن در جامعـ�هی كــورد و همچنیــن روابــط
اجتامع��ی و حوزههـ�ای فعالیتیشــان از دیــر زمــان تــا کنــون ،دچــار انحـراف و انســداد شــده بــه صورتــی کــه احیــای آن امــری دشــوار اســت.
چنی��ن وضعیت��ی جامع��هی زنــان را بــه پذیــرش درحاشــیه مانــدن و قبــول بردگــی بــه عنــوان یگانــه گزینــه و رسنوشــت محکــوم گردانیــد.
شــناخت و درک حقیقتمحوران�هـ در اینــ زمین��ه ،بنیادیتری��ن اص��ل ،جه��ت درك از ام�کـان تحق��ق جامع��هی آزاد اســت.
مب��ارزات آزادیخواهانـ�هی زنــان پی��ش از هــر چیزــ در عرصـ�هی ذهنیتیــ ص��ورت میپذیــرد .چـرا كــه حاكــان و قدرتگرایــان پیــش از هــر
چی��ز سعــی در فت��ح ذهنیته��ا داش��تهاند؛ بهــ همیــن دلیـ�ل نی��ز زن��ان از لح��اظ ذهنیت��ی -فكـ�ری از جامع��ه و زندگــی ران��ده ش��دهاند .ب ـرای
منون��ه عبـ�ارت «گیس��و بلنـ�د و ناقصالعقــل» ابتــدا در ذهنیــت زنــان ،ســپس در ذهنیــت متامــی جامعــه حاكــم گردیــده و جــای گرفتــه و بــه
تدری��ج در متامـ�ی مناسـ�بات زندگ��ی ه��م رســوخ ك�رـده اس��ت .نق��ش زن در مدیریـ�ت زندگـ�ی اجتامع��ی ،رفتهرفتــه بــا تهاجــات ایدئولوژیكــی
كمرنــگ شــده و از میــان برداشــته شــده اســت.
علیرغ��م اینكـ�ه زن ،جوه��رهی زندگــی استــ اماــ ب��ه او همچ��ون خط�رـی ب��زرگ در اجت�ماع و زندگــی نگریس��ته میش��ود .مبنــای ش��كلگیری
بافــت ایدئولوژیكــی «مــرد مقتــدر» نیــز ایــن چنیــن پیریــزی گردیــده اســت .بــه میزانــی كــه ایدئولــوژی مردســاالری نهادینگــی یافــت ،بــه
هــان میـزان نیــز بــه راحتــی توانســت زن و جامعــه را بــه بردگــی وادار کنــد .نیروهــای قدرتگـرا و حاكــم جهــت آن كــه بتواننــد از افزایــش
س��طح آگاه��ی و تغیی��ر و تحـ�والت دموكراتی�كـ اجتامع��ی مامنع��ت بـ�ه عمــل آورنــد ،پیـ�ش از ه��ر چیــز زنــان را ه��دف ق��رار میدهنــد .هــدف
اساسیــ آن��ان از ای��ن اقــدام ،قبوالن��دن ذهنی�تـ اس��تثامرگر خوی�شـ ب��ه جامع��ه و مامنع��ت از مب��ارزات آزادیخواهان�هـ میباشــد .بــه همیــن
دلی��ل نی��ز ب��ه ط�وـر گســرده از تاكتیكه��ای «جن��گ نــرم» اس��تفاده میكننـ�د .تاكتیكهایــی كــه در آن ذهنیــت متامــی جامعــه آمــاج حمــات
همهجانب��ه ق��رار میگیـ�رد و هــدف اساس��ی از آن فل��ج كرــدن ذهنی��ت آزاداندیـ�ش جامعهــ میباشــد.
یكــی از اهـ�داف ذهنیــت ســلطهگر ب��ر جامع��ه کـ�ه در قال��ب و فرــم حاکمیتهــای دولت�یـ من�وـد مییابــد ،ایجــاد مانــع در برابــر ســطح
آزادیخواهـ�ی و دموكراسـ�یطلبی جامع��ه و همزمــان نهادینـ�ه من�وـدن ویژگیهــای واپســگرایانه در جامعــه اســت .در ایــن وضعیــت بــا
گسـترش حملـات ایدئولوژیك��ی بهــ وی��ژه از طریـ�ق رساــنهها ،س��ینام و موسیــقی سعــی در شــکلدهی مــدرن ذهنیــت مردســاالر بــه جامعــه
دارندــ .وضعیتــی کــه نهادینهت��ر و عمیق�تر از گذش��ته ،دی��دگاه جامع��ه را نس�بـت ب��ه زنـ�ان منحرــف میســازند .بــه عنــوان منونــه بــا ســاخت
رسیاله��ای تلویزیون��ی كــه ب��ر اسـ�اس ایدئول��وژی و ذهنی��ت دولت��ی و مردســاالر تولیدــ میشــوند ،از راه برجســته منــودن خصوصیــات
جامع��هی جنس�یـتگرا ،ب��ه ش��كلی زیرپوس��تی و لفاف��های ،هـ�م زنــان و همــ كل جامع��ه را آمـ�اج مبب��اران رســانهای و تبلیغات��ی ق��رار میدهنــد.
بدینگون�هـ تهاج�مات ایدئولوژیك��ی خوی��ش را گس ـرانده و خواه�اـن بس��ط ویژگیهــای جنســیتگرایانه و مردســاالرانه در ذهنیــت و زندگــی
اجتامعیــ هس��تند .زن��ان و جوانــان مهمرتی�نـ اقش�اـری هس��تند ك�هـ ه��دف حم�لات ایدئولوژیك��ی نظ��ام قدرتگ��را و ثروتگـرا هســتند .برآننــد
ك��ه ب��ا دور س��اخنت ایــن دو ق�شر از واقعیــات جامعهــ و مبـ�ارزات آزادیخواهانـ�هی اجتامعــی ،جامعــه را منحــرف ســاخته و همچنــان بــه
اس��تثامر آن ادامــه دهنــد .نظ��ام ،ب��ا شــیوههایی همچـ�ون اشــاعهی ضداخالق(روسـ�پیگری ،ترویــج اعتیــاد) در میــان زنــان و جوانــان درصــدد
گســرش انحطــاط اخالقــی و فروپاشــی شــخصیتی اســت .موفقیــت در ایــن كار بــه معنــای رســیدن نظــام بــه اهــداف خویــش كــه هــان از
می�اـن برداشــنهمزیستــی و ایجــاد جامعـ�های فاق��د آین��ده اس��ت .زن��ان و جوان��ان بـ�ه منزلـ�هی نی��روی تحولخــواه و کنشــگ ِر اصلــی تغییــر
در جامع��ه ،بیشــ از ه��ر قــر دیگ��ر م��ورد توج�هـ فرادســتان و اقتدارگرای��ان بودهانــد .از ایــن نقطــه نظــر بیشــرین حمــات ایدئولوژیــك،
ذهنیتــی و فرهنگــی معطــوف بــه آنهاســت.
در ارتبــاط ب��ا سیاس��تهای مذك��ور ،خل�قـ ك��ورد عامدانـ�ه بـ�ا عقبماندگیهــای اجتامع��ی و واپسـ�گراییهای ناشــی از آن مواجــه بــوده و
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آش��كارا آن��ان را در چنی��ن وضعیت��ی ق��رار دادهانـ�د .دول��ت در مقاب��ل قت��ل زنــان ك�هـ تح��ت ل��وای نام��وس انجاــم میگیرنــد ،همچنــان ســكوت
اختی��ار كـ�رده اس��ت .ای�نـ م��ورد برــ همگــان عی��ان اس��ت كــه مكانیزمهــای دولتیــ ،هم��واره زمین��هی افزایــش تجــاوز و خشــونت علیــه زنــان
را ،آم��اده میساــزند .همزمــان بخشـ�ی از هـمان ضدفرهنگ(تج��اوز) از س�وـی نظ��ام حاك��م بـ�ا شــیوههای اعــال فشــار و رسكــوب علیــه زنــان
روا داشتــه میشــود.
آشــكار شــدن اقدامــات ضداخالقــی در جامعــه ،نظیــر قتــل ،تجــاوز ،اعتیــاد و حتــی در مــواردی ربــودن دخ ـران جــوان كــه در ایــن اواخــر
روبـ�ه افزایــش نه��اده ،م��وردی تأم�لـ برانگیزــ میباشدــ .ای��ن مـ�ورد در رشق و جن�وـب كوردس��تان در حـ�د فزاینـ�دهای قابــل مشــاهده اســت.
رویدادهای��ی از ای��ن قبی��ل كــه بــه صورتـ�ی پنهان��ی توس�طـ بانده�اـی متص��ل بـ�ه دولـ�ت انج��ام میگیرنــد و دولــت از آنهــا حامیــت بــه عمــل
م��یآورد ،روزان��ه در ح��ال افزایشــ میباشنــد .اگــر تنهاــ همچ�وـن روی��دادی م��وردی و یــا اتفاق��ی ب��ه ای��ن مس��ائل بنگری�مـ ،بیگــان دچــار
اش�تـباه شــده و ق�اـدر ب�هـ خوانش��ی صحی��ح نخواهیــم بوــد ت��ا بتوانی��م راه��کاری در جه��ت چارهیاب��ی نی��ز برگزیــد .در واق��ع توطئـ�های عظیــم
و حمالتـ�ی چندس��ویه در میــان میباشــند .مــوارد مذكــور خطــر و تهدیــدی جــدی علیــه متامیــت و موجودیــت جامعــه و بــه ویــژه زنــان و
جوان�اـن اســت .باــ بررس��ی هوی��ت كســانی ك��ه دســت ب��ه چنیـ�ن اقداماتیــ زده یــا از آن حامیــت میمناینــد ،ایــن امــر را بــه خوبــی آشــکار
میکن�دـ ک��ه فقـ�ط در راســتای گس�ترش و تعمی��ق و تبدیلــ آن بـ�ه یکــ جن��گ ن��رم صــورت میپذیــرد؛ امــری کــه قطع ـاً متامــی زوایــای آن
بایــد بـرای همــگان آشــكار گــردد.
در راس�تـای خنث��ی س��اخنت حم�لات نظاــم س��لطهگر ،نخس��ت بایستــی فعالیتهــای روشــنگرانه و آموزشــی را از کوچکرتیــن واحــد ســاختارین
جامعــه یعنــی خانــواده رشوع کــرد .بــه همیــن جهــت مهــم اســت كــه فرزنــدان خویــش را بــا مبــارزات آزادیخواهانــه آشــنا منــوده و
س��ازماندهی من�وـد .همچنیـ�ن جوان��ان بای�دـ ب��ا ترویـ�ج مب��ارزه و س��ازماندهی ،ق��ادر بــه دفاــع از خوی��ش باش�نـد .ب��رای خنثیســازی هرگونــه
تهاجمــ ،مناس��برتین راه��کار عباــرت اس��ت از آگاهییاف�تن و آگاهیبخش��ی در حــوزهی دفــاع مــروع و ســازماندهی منــودن آن در میــان
زن��ان و جوان��ان؛ چرــا ك��ه هم��واره زمین��ه بـرای هرگون��ه تهاج��م و ی��ورش در ابعاــد مختلفــ مهی��ا اس��ت .میبایس��ت ب��ه مقابلـ�های مؤثــر بــا
ایــن وضعیــت پرداخــت.
بایس��تی ب��ه ه��ر نح��وی ب�اـ سیاس�تـ جنگن��رم مقابل��ه كــرد و ب��ه اقدام��ات غیراخالقـ�ی دولته�اـ پای��ان داد .یكیــ از ابتداییتریــن رضوریــات
ای��ن فعالی��ت ،تأســیس نهادهـ�ای جامع��هی مدن��ی اس��ت .بای��د جامع�هـ را از طری��ق رسـ�انهها هوشــیار و آگاه ســاخت .آشــكار ســاخنت
شبــكهها و مراك��ز مخفـ�یای كـ�ه زن��ان و جوان��ان را تحـ�ت خش��ونت ق��رار داده و بهــ آنه��ا حق��ارت میكنن��د ،امــری الزام��ی و اغامضناپذیــر
بحس��اب میآیــد.
در کوردس�تـان ش�عـار «مب�اـرزات خوی�شـ را بـ�ه اوج میرسـ�انیم و از ذه�نـ مردس��االر م��درن را ب�هـ شکســت میکشــانیم» ،رصفــا یــک شــعار
نیســت ،بلکــه رویکــرد عملــی آن امــروزه بــه پیشــاهنگی جنبــش آزادیخواهــی زنــان در حــال گســرش اســت .ایــن یــک مبــدا علمــی ،آگاهانــه
و سازماندهیشــده در برابــر هرگونــه ضدفرهنــگ تجــاوز علیــه زنــان و جامعــه اســت؛ حــال ایــن تجــاوز بدســت دولــت باشــد یــا مــرد حاكــم،
تفاوت��ی نخواهدــ داش��ت چ��را ك��ه ه��ر ش��یوهای از خش��ونت ،شــكنجه و قتلعــام زنــان ،ریشــه در ضدفرهنــگ (تجــاوز) دارد .در بیشــر مــوارد
ای��ن خشوــنتها آشـ�كارا علیهــ زن��ان و جامع�هـ روا داش��ته میش��ود .ای��ن خشوــنتها در همـ�هی عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی
و حقوق��ی انج��ام میگیرنــد .جهــت آنكــه قــادر بــه مبــارزه در برابــر ایــن اقدامــات باشــیم ،آگاهــی ایدئولوژیكــی ،آمــوزش و ســازماندهی
ج��ز رشوط اساس��ی و اجتن��اب ناپذیرنــد .اینــ م�وـرد نیـ�ز بسـ�یار مه�مـ اس��ت ك��ه زن��ان و جوان��ان در برابرــ سیاس��تهای نظ�اـم رسمای��هداری،
بازیهاــی پلیــد ،ظاهرس��ازیها و چهــرهی نقابــدار «مــرد حاكــم» فریــب نخــورده و دارای رویكــردی آگاهانــه باشــند .بــر ایــن مبنــا رضوریســت
ك�هـ جه��ت رســیدن ب��ه معرف��ت و آگاه��ی و درك س��ازمانی ،دفـ�اع مــروع و حقوــق خوی��ش ،مبـ�ارزات خوی��ش را بیوقفــه ادامــه دهیــم.
بیگــان ساــزمانها و نهادهای��ی کـ�ه مدعــی مبــارزه ب��ا چنیـ�ن وضعی��ت اس��فباری در جامع��ه هس��تند ،میبایســت موضــع عملــی خویــش
در راســتای مقابلهــ ب��ا اینــ جنگ�نرم را بـ�ه ص��ورت میدان��ی ب�هـ منای��ش درآوردن��د و کانونه��ای مقاوم��ت و همافزایــی را بــه وجــود آورنــد..
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در روزگار کنونــی چالشـ�ی عظیمــ در میــان روش��نفکران و تحلیلگــران
سیاس��ی وجـ�ود دارد .ایــن چال��ش ب��ه شکــل پرس��شهای بنیادیــن منــود
بیرون�یـ پیدــا میمنای��د .در ای��ن مقالـ�ه بــه اساس��یترین آنــان بــه صــورت
مختصـر میپردازی��م .آی��ا زم��ان انقالبهــا بــه پایــان رســیده اســت؟
آی�اـ میتـ�وان ش��اهد آن ب��ود کـ�ه بـ�اری دیگ��ر خلقهــا بــه پــا خیزنــد
و سیســتم کنونــی را دگرگــون مناینــد یــا نــه؟ پاســخ بــه ایــن پرســش
تحلی�لات متف��اوت و متضاــدی را بـ�ه همـراه دارد .بعضــی از افـراد حتــی
رضورت شــکلگیری ی��ک انقلـاب اجتامع��ی را رد میکننــد و بــاور دارنــد
کــه رونــد پیــروی تاریــخ خــود بــه خــود بــه ســوی تکامــل و پیرشفــت
گرایــش دارد .بــا چنیــن توجیهــی ســعی در قبــول وضعیــت موجــود
هســتند و بهــ موجودی��ت سیســتم کنونــی مرشوعیتــ میبخشــند
و میگوینــد معایــب و نقایــص نظــام کنونــی خــود بخشــی الزم از
مجموع��هی پدیدهها(اتفاقــات) بحســاب میآی�دـ ،بدینســان لزومــا از
آن گریــزی نیســت .حتــی بعضــی از روشــنفکران و اندیشــمندان بــاور
دارن��د مش��کالتی ک��ه انس��ان کنون��ی ب��ا آن روب��هرو اســت بــدان انــدازه
ک�هـ اب��راز میگرــدد ،بـ�زرگ و عمی�قـ منیباشــد ،بــه نظــر آنــان برخــی
بیــش از حدــ در اب��راز آن مبالغ��ه کردهانــد.
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اعتقاــد دارنـ�د ک��ه متاــم پیرشفته��ای عمل��ی و تکنولـ�وژی را کــه در ای��ن س��ده ،انساــن از آنهـ�ا بهرهمنــد شــده اســت در مقایســه بــا
کل تاریـ�خ امتی��از بس��یار بزرگ�یـ بحس�اـب میآیـ�د و لزومیــ منیبیننــد کــه در مقابــل آن اعرتاضــی صــورت بگیــرد .گویــی کــه انســان
بای��د ثناگ��وی ولینعمتــان خــود باشــد .امــا کســانی هســتند کــه از رشایــط و امکانــات ب ـرای موفقیــت یــک انقــاب اجتامعــی ناامیــد
هســتند؛ هــر چنــد هیــچ رضایتــی از تــداوم حیــات بــه شــکل کنونــی ندارنــد ،امــا طــرف مقابــل خــود را چنــان مجهــز و از هــر لحــاظ
ق��وی و پیرشفت��ه تص��ور میمناینـ�د کهــ کس��ی را یـ�ارای مقابلـ�ه ب��ا آن منیبینن��د .از طرفیــ دیگرــ هس��تند عدهایــی کــه انقــاب را مفیــد
منیدانن��د و بـ�ه رفـ�رم دراز مـ�دت بیش�تر اهمی��ت میدهندــ .بدینگونهــ ک�هـ ب��ا کمرتیــن هزینـ�ه بتوــان خلعهــای نظــام موجــود را
ج�بران و خرابیهـ�ا را تعمیــر ک��رد .همچنینــ کس��انی هس��تند ک��ه بــا بررســی انقالب��ات بوقوــعپیوســته ،بهــ نتایــج انق�لاب خوشبیــن
نیستــند و بهــ ای��ن نتیج��ه رس��یدهاند کـ�ه اگ�رـ اه��دای هزینههاــی س��نگین ب��رای ش��کلدهی یــک انقــاب ماحصــل آن تک ـرار مکــررات
باشــد ،هــان بهــر کــه بــه آنچــه کــه هســت قانــع بــود.
اگ�رـ تاری�خـ ،رسگذشــت انس�اـن و طبیعـ�ت لحــاظ ش�وـد .ب�اـ بررسـ�ی عمی��ق و دقی�قـ میتــوان بــه راحتــی ثابــت منــود کــه ایــن مقطــع
زمان��ی کــه م�اـ در آن زندگــی میمناییمــ در مقایس�هـ ب��ا کل دوران از بحرانیتریــن مقاطــع تاریــخ اســت .بحــران بــه حــدی رســیده
اســت کــه نــه جامعــه و نــه طبیعــت گنجایــش و ظرفیــت تحمــل آن را نــدارد .بیــان ایــن مطلــب مبالغــه نیســت .ســیر صعــودی غــارت
رسمایههــای طبیعیــ ،رضب�اـت مهلک��ی ب��ر س��یاره زمینــ وارد کـ�رده اســت .از دی�دـگاه منفعتطلبان��هی نظــام ،زمیــن و هــر چــه در آن
اس��ت ب��ه دیـ�ده کاال نگریســته میشوــد .در زی��ر پوشـ�ش شعــارهای زیب��ای دوس��تداران طبیعــت ماننــد «زمیــن خانــه ماســت ،زمیــن را
دوس��ت بداریـ�م» ،حت��ی بـرای یـ�ک لحظ�هـ چپ��اول طبیعــت از رسعــت خ�وـد نکاســته اس��ت و عوــارض آن روز ب��ه روز آشـ�کارتر میشــود.
جامعـ�ه انس��انی در زی��ر لوــای حق��وق شــهروندی و حقــوق ب�شر ه��ر ف��ردی از ایـ�ن جامع��ه بـ�ه پیچیدهتری��ن ش��یوه ب��ه ارزانتریــن بــرده
تبدی��ل گردیـ�ده اســت ،ب��رای رهایــی جامعــه و طبیع��ت غی��ر از یــک انقـلاب بــزرگ اجتامع��ی هیــچ راهیــ باق�یـ منیمانـ�د .نکتـ�های کــه
بســیار مه��م اس��ت ای��ن استــ کهــ در صــورت بـ�روز ی��ک انق�لاب برــای پیشگیــری از ب��ه ه��در رف�تن دستـرنج خلقهــا و جلوگیــری از
تبدیـ�ل انق�لاب ب��ه ضــد انق�لاب چ��ه بای��د کـ�رد؟ س��ازماندهی ک��ردن مرــدم و ایج��اد کمونهایــی کــه همــه امــورات زندگــی خــود را خــود
اداره میکنن��د و از حاکمیـ�ت و دخال��ت نهاده��ای غیردموکراتی��ک دول��ت جلوگی�رـی میکن�دـ ،میتوانــد پاســخگوی ایــن پرســش باشــد.
تنه��ا از اینــ راه م�رـدم میتوانندــ همیش��ه اراده خ��ود را عمل��ی کننـ�د .بــا تش��کیل دولتهــا و قوانیــن دموکراتیــک تنهــا در ابتــدای
راه ب��ا تصوی��ب و تأس��یس و دادن رأی اینــ ام��ر ص��ورت میپذیرــد و بعدهاــ دموکراسیــ در مرحل��ه دوم و در حاش��یه ق��رار میگیرنــد.
اینگون��ه هم��ه اف��راد بهــ ص��ورت ش�هـروندهایی ک��ه تکالیــف آنهـ�ا مش��خص و معینــ اس�تـ تح��ت سـ�یطره عدهایــی مدیــر دولتــی قـرار
میگیرن��د .اماــ در سیس��تم خودمدیریتــی دموکراتیــک هــم در ابتــدا و هــم در امتــداد پروســه ،همیشــه مدیــر خــود خواهنــد بــود .ایــن
ب��ه معن��ی آنارشیسمــ نیسـ�ت ،بلکهــ مت��ام جوان��ب سیس�تـم (خودمدیریت��ی دموکراتیکــ) بدســت م��ردم هدایـ�ت میگــردد و از واگــذاری
اراده و اختی��ارات ب��ه مجموع��های مح��دود و مع��دود جلوگی�رـی میشــود.
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در ای�نـ مقالهــ ب��ه روشه��ا و س��اختارهایی میپردازیــم کــه رژیــم حاکــم
ب��ا توس�لـ ب��ه آن جامع��ه و خلقهــای تابــع ایـران را تحــت فشــار قـرار مــی
نه��د .در ایــن راســتا س�عـی ب��ر پاسـ�خگویی بــه ایــن پرســش داریــم« :موانــع
و سیاس��تهای جمهــوری اســامی جهــت جلوگیــری از پویــای جامعــه و
کاهــش یــا انح ـراف مطالبــات دموکراتیــک در ای ـران و رشق کوردســتان»
بــا تأســیس جمهــوری اســامی ایـران بــا شــعار “نــه رشقــی ،نــه غربی” ســعی
بــر آن داشــتند کــه خــود را خودکفــا نشــان دهنــد .روی کار آمــد ابتــدا بــا
اتخ��اذ چنی��ن شــعارهایی نیروه��ای دموکراتی��ک جامع��ه و خلقهــای تابعــه
ای��ران را جذــب و مـ�ورد سوءاســتفاده قــرار داد .البتــه هــان طــور کــه
میدانیـ�م بع��د از ب��ه ق��درت رسـ�یدن ،متامیــ آنه�اـ را رسک��وب و قتلعــام
ک��رد .همزم��ان و همراسـ�تا ب��ا ای��ن رسکوبهــا ،اقــدام بــه رواج و تبلیغــات
مذهب��ی ،در راس��تای فرهنگس��ازی مذهبی(شــیعهیحکومتی) در ســطح
آمــوزش و پــرورش ،ادارات و نهادهــای دولتــی زد .جمهــوری اســامی در
گام نخس��ت از الیهه��ای وابس�تـه و بیرونیــ خ��ود کـ�ه ب�اـ خلقهــا ارتبــاط
و تاثیــر مــداوم داشــتند ،رشوع بــه سیاســت تغییــر فرهنگــی منــود .ایــن
سیاســت و سوءاســتفاده تــا بــه امــروز ادامــه دارد .شــدت آن بــه حــدی
بــوده کـ�ه توانس��ته در بنی��ان خانوادههــا نفــوذ پیــدا منایــد .در واقــع از
احساس�اـت میهندوسـ�تانه و دینــی خلقه��ای ای��ران بهــ ش��کل ناباوران��های
سوءاس��تفاده ک��رد .منون��هی بــارز آن در جنــگ میــان ایــران و عــراق را
میت��وان اش��اره کـ�رد .بدی�نـ معنیــ ک��ه اف��رادی ک��ه در راه آزادزیســن و
مقابلــه بــا متجــاوز ،شــهید گردیــده بودنــد را بــه نــام شــهید راه و آرمــان
خمینــی و اســام معرفــی منــود ،حــال واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری
از آنه��ا ،از ادی�اـن مختل��ف و ب��ا هدفهــای متفــاوت در جنــگ رشکــت
کرــده بودن��د .برپاساــزی بنی��اد ش�هـید ،ایج�اـد نهادهـ�ای بس��یج را میتــوان
قدم��ی در راس��تای سیاس��ت م��ادی ک��ردن ارزشهــای انســانی واال و نظــام
پ��اداش قلم�دـاد ک��رد .بعدــ از امتـ�ام جنــگ و ویرانیهــای بســیار ،بــا ایجــاد
بسـ�یج ســازندگی در مت��ام نق��اط ای�رـان ،در پیــ پیادهس��ازی سیاس��تهای
خوی��ش بـ�ر دیگرــ خلقهـ�ای ای��ران گام برداش��ت .در مجموــع میتــوان
ادع�اـ ک��رد کـ�ه حکومـ�ت در ه��ر کج��ا و ه��ر زم��ان ب��ه مش��کل بـ�ر میخــورد،
باــ تحری��ک باوره��ا و احساس��ات خلقهــا بــه پیــروی و اســتثامر هرچــه
بیشـتر دســت م��یزد .در واقــع متوصــل بــه نوعــی مکانیســم پوشــانیدن

زیرکان��هی ضعفه��ای ذات��ی خوــد میگرــدد .راه��کار دیگ�رـی ک��ه حاکمی��ت از آن س�وـد میجوی��د ،درس�تـ ک��ردن فض��ای بس��ته ،خفقـ�انآور و یأسآلــود
در گس�ترهی جامع��ه اســت کــه در ماهیــت وجــودی آن امیــد و پویایــی جایگاهــی نــدارد .در راســتای رســیدن بــه ایــن مــورد ،جمهــوری اســامی ای ـران
از رســانهها و بخص��وص تلویزی��ون بهـ�رهی ف��راوان کسبــ میکن��د .در برنامهه��ا و رسیاله��ای خــود بیش�تر از ژان��ر غــم و انــدوه اس��تفاده میکنــد.
همزم��ان نی��ز فرهن��گ انتظار(اســتعانت و ناجیطلب��ی) را اش��اعه میده��د کــه جامع��ه را منفع��ل ک��رده و منتظ�رـ قهرمان��ی کهــ از اعمـاق تاریخــ میآیــد،
میایس�تـد ک��ه آن��ان را نجـ�ات دهدــ .جامع��های ک��ه منتظ��ر قهرمانیــ ای��ن چنیـ�ن باشدــ ،جامع��های اســت کــه هرگــز رشــد ،توســعه و تغییــر نخواهــد کــرد.
یک��ی از راهــکار دیگ�رـی ب��رای جلوگی��ری از اتح��اد خلقه�اـ و تفرق�هـ می�اـن آنه��ا ،سیاس��ت امتی��زه و تفکی��ک ک��ردن خلقهــا اســت ،کــه در قالــب زیــاد
من��ودن اس��تانها در ایـ�ران انجـ�ام میپذیــرد .بدی��ن شکــل کهــ کوردهاــ ،آذریهاــ و لریه��ای بختی��اری را در می�اـن چن��د اس��تان تقس��یم ک��ردهاســت .در
واق�عـ ب��ه ه��ر می��زان بیش�تر خلقه��ای تاب��ع ای�رـان ،تقســیم و جداس��ازی ش��وند ،سلــطه ب�رـ آنهاــ ب��رای حکوم��ت آســانتر خواهــد گردیــد.
در پی��ش گرفتـن سیاستــ تنبیـ�ه و تش��ویقی از جانــب حکومـ�ت ای��ران (دولت-مل�تـ) ای��ران بهــ ق��راری کهــ ه��ر ک��دام از خلقهــا تابــع ایـران کــه نزدیــک و
مطیعــ حکومـ�ت گردیدهان��د ،امکانـ�ات رفاه��ی بیش�تری میدهــد .اگــر اســتنباط کنــد کــه در جــای نارضایتــی و عــدم پذیــرش از جانــب خلقــی وجــود دارد،
آنــان را در فق�رـ و بیامکانـ�ی مهندسـ�ی شــده ق�رـار میده��د .مث��ال بــارز اعـمال ای��ن سیاس��ت راه�بردی در برخــورد دول��ت باــ خلقه��ای ک��ورد ،بل��وچ
و عرــب تابـ�ع ای ـران ب��ه وضــوح معل��وم اس�تـ .متاــم اع�مال و تصمیامت��ی ک��ه دول�تـ ب��ه صــورت سیس��تامتیک میگیــرد ،وضعیتــی را ب ـرای مــردم پیــش
آورده اس��ت ک��ه اکرثی��ت آن��ان تنه��ا ب�هـ رفعــ احتیاجاــت اولی��ه زیســتی میاندیش��ند یعنیــ خالص��ه گردیدهانــد در تامیــن نــان و رسپنــاه ب ـرای خانــواده
خـ�ود و وقت��ی ب��رای فک��ر ک��ردن ندارن��د .بیاعتـمادی بیــن م��ردم نس��بت ب��ه ه�مـ بی��داد میکنـ�د .م��ردم ب��ه خوداس��تثامری رسیــدهاند .اکرثیــت تبدیــل
ب��ه انس��انهایی ش��دهند ک�هـ ب��ا اولی�نـ تهدیـ�د دولــت ب��ه الک خ��ود فرــو میرونــد .حکوم��ت اسـلامی ایـ�ران جلوــ ه��ر نـ�وع اتحـ�اد خلق��ی را میگیــرد.
م��ردم دی��دی نسـ�بت ب��ه جامع��هی خوی��ش ندارن��د و دوچاــر بینظم�یـ ،اختشــاش فک��ری و روزمرگ��ی ش��دهاند .خالقی��ت و ن��وآوری فکــری را از مــردم
گرفتهاســت .ف ـرار مغزهــا در ای ـران بــه بیــاری اجتامعــی تبدیــل گردیــده اســت و آن چنــان گســرده و ف ـراوان اســت کــه در ســطح جهــان رکــوردار!
گردی��دهاس��ت .ای��ن اصل��ی اس��ت بنیادیـ�ن ک��ه ه�رـ چق��در جامع��های از نخبهه��ای خ��ود خال��ی گ��ردد ،ن��وآوری و نواندیشــی و در نهایــت تغییــری در
مقی��اس گســرده در جامع�هـ روی نخواه��د داد .در حقیق��ت رسمای��هداری دولتــی ای ـران ب ـرای از میــان بــردن هرگونــه مقاومــت و رشــد و منــو ،محیــط و
امتسـ�فر زیس��تی ای��ران را تبدیـ�ل ب��ه محیــط قلیاییــ کردهاســت .نهــاد و ذهنیـ�ت والی��ت فقی�هـ ک��ه خ��ود را وارث امام��ان ش��یعهی اجتامعـ�ی میدانــد در
پـ�ی ذوب فرهنگــی و ی��ک زب�اـن و ی�کـ مل�تـ ک��ردن تنوع��ات خلق��ی گسـترده و زیب��ای ای��ران اس��ت از شـ�خصیت پی��دا ک��ردن خلقه��ای ای��ران میهراســد.
بــه بهانــه و هــدف مبــارزه بــا اقتصــاد غربــی و امپریالیســم ،ادعــای جایگزینــی اقتصــاد اســامی را کــرد ،امــا غافــل از آنکــه چنیــن اقتصــادی تنهــا به درســت
کـ�ردن رسمای��هداری وابس��ته و عمیقت��ر از گذشـ�ته ب��ه غــرب میانجامــد .ایــن موضــوع باعــث شــدید فقــر و اختــاف طبقاتــی در جامعــه شــد ،بیــکاری
را برــای مـ�ردم ایـ�ران بـ�ه ارمغ�اـن آورد .جامع��هی بی��کار ،جامع��های بــرده ،پژمــرده و فلــج اســت .هــان گونــه کــه تاکنــون قصــد در توضیــح آن داشــتیم
حکومــت اســامی از بــدو ظهــور تاکنــون ،در مقابــل هــر نــوع آزادی در میــان جوانــان و زنــان کــه دو نیــروی نجــات دهنــده در جامعــه هســتند را گرفــت.
ب��ا بیـ�کار ک��ردن جواناــن ،اعتی��اد ،اف�سرده ک��ردن آناــن و دادن دستــمزدپایی�نـ ،رسک��وب و بیحرمتیــ ب��ه ن��وع پوش��ش زن��ان و خانهنشــین کــردن آنــان،
جلـ�وی هـ�ر ن��وع پیرشفت�یـ را گرف��ت .ب��ا ایج�اـد صیغهــ و ازدواج موقــت میخواســت مشــکل جوانــان را حــل کنــد کــه ایــن نیــز باعــث افزایــش فســاد،
خیانـ�ت در جامعـ�ه شـ�د و بیاخالق��ی را در جامع��ه تشـ�دید کـ�رد .متأســفانه جامع��هی مدن��ی و دموکراس��ی در نظرــ حاکمـان ای��ران موضوعـ�ی ب��یارزش
محس��وب میگرــدد .حاکمیــت ایـ�ران از دموکراس�یـ میهراس��د و چراک��ه ذهنی��ت و تصــوری منف��ی دارد و گ�مان میکننــد کــه دموکراســی متعلــق
ب��ه غربیه��ا اسـ�ت .ام��ا در اصـ�ل بهــ ق�وـل ره�بر آپـ�و تاری��خ دموکراس��ی(آزادی و براب��ری) بــه کم��ون اولی�هـ ب��از میگ�رـدد و ن��ه بـ�ه نظ�اـم رسمای��هداری.
هنگام��ی ک��ه اصالحطلب��ان ای��ران از مردمس��االری س��خن ب��ه می��ان میآورنــد کــه ب��ه صوــرت قانون��ی ،نیمیــ از جامع��ه ایـ�ران (زن��ان) برــدهی نیمــی
دیگر(م��ردان) آن هس��تند .بدی��ن معن��ی کـ�ه زنـ�ان در ای��ران شهــروند درجــه دوم محس�وـب میگردنــد .بــا ایــن کار ســعی در اســتثامر هرچــه بیشــر آنــان
در جامع��ه میمناینـ�د .در اولی��ن گام بای��د زن�اـن و جوانـ�ان وارد عرص��هی سیاس��ت گردن��د .ام��روز حکوم��ت حافظ��ه و خودآگاهــی سیاســی-تاریخی را از
خلقهاــ س��لب کرــده اس�تـ .کلی��د حـ�ل متــام مشکــالت در گ��رو خودآگاه��ی و بازیابیــ حافظـ�هی تاریخ��ی خلقه�اـ میباشــد .ب ـرای رســیدن بــه ایــن
خودآگاه��ی جمع��ی بایـ�د جامعـ�ه اخالقیــ و سیاس��ی گرــدد .بایـ�د دانس��ت کـ�ه حکوم��ت اس�لامی(دولت-ملت) واقعی��ت هی��چ خلقـ�ی را ب��ه او منیگویــد.
هـ�ر چ�هـ ارائ�هـ میدهـ�د ب��ه ن��ام تاریخــ ،تحریـ�ف ش�دـه و دروغ میباش��د .خلقهــا بایــد از تاریــخ واقعــی خــود ،آگاه گردنــد .بــه معنــای دیگــر ،هویــت
فرهنگــی و تاریخــی واقعــی خــود را بازیابــی کننــد .ایــن هویــت بازیابــی شــده را در خدمــت ذهنیــت دموکراتیــک ق ـرار دهنــد .عــدم ارشاف بــه ایــن
هویـ�ت و آگاه��ی سـ�بب قــدرت گرف�تن حکومتــ ب��ه ظاه��ر اس�لامی میگ��ردد .بایــد ایــن موض�وـع مه��م را مـ�د نظــر داشــت کــه مبــارزه زبــان دموکراســی
میباش��د .مبارزات��ی مســتمر و دموکراتی�کـ در عرصههــای ،فرهنگــی ،اجتامعــی و اقتصــادی بوجــود آیــد .در ایــن حالــت طبیعــی اســت کــه رژیــم هــر
ن��وع مبـ�ارزهای را رسک�وـب کن��د .در ای�نـ حالتــ ب��رای محافظتــ از خـ�ود ،بایـ�د نی�رـوی دف��اع ذات��ی (ک��ه در هم��هی موجــودات نهفتــه اســت) خلقــی را
س��ازماندهی منــوده و ب��ه مقابل�هـ دول��ت فراخوانــد ،ت��ا جامع�هـ بتوان��د مب��ارزات دموکراتیـ�ک خ��ود را در برابـ�ر سیاسـ�تهای متامیتخواهانــه حکومــت
رجاــل اسلـامی گس�ترش بدهن��د و ب�هـ خودمدیریت��ی دموکراتی�کـ(آزادی و برابریخواهانهــ) دس��تیابد.
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وی بازگ�وـ میکردن��د ،کـ�ه چگونـ�ه او باــ ارادهای پوالدیــن و قامتــی اســتوار بــا مقاومتــی کــم نظیــر از باورهایــش پاســداری منــوده و تحــت
س��ختترین و ددمنش��انهترین ش��کنجه و رشای��ط جس�مـی و روح�یـ ق��رار گرفت��ه و هامنن��د رسوهــای آزاد میه��ناش رس خــم نکــرده و رس
بــه آس�مان میس��اید .روزه�اـی زنــدان یکیــ پ��س از دیگ��ری میگذشــت ،تــا کــم کــم چنــد تــن از رفقایــش کــه بــا او دســتگیر شــده بودنــد
را بــه زنــدان آوردنــد.
در بــدو رســیدن مشــخص بــود کــه او وضعیــت مناســبی بــه لحــاظ جســمی نــدارد و تحــت شــکنجه شــدید قـرار گرفتــه اســت .شــاید تــا انســان
در ایــن رشایــط قـرار نگرفتــه باشــد ،برایــش قابــل درک نباشــد تصــور چنیــن وضعیتــی .تاثیـرات شــکنجه و آزار بــر بدنــش منایــان بــود .امــا
خوش��حالی عجیب��ی در چه��ره و رفتـ�ارش خودمنای�یـ میکــرد .شــاید خوشــحالیش بدیــن دلیــل بــود کــه راه مقاومــت را برگزیــده اســت .بیشــر
شنــیدها و گفتههــا حاکیــ از ای��ن بــود ک��ه او را از دخمهه��ای اطالعــات ب��ه زن��دان آوردهان��د .گرم��ای طاقتفرس��ای تابس��تان کمکــم
داش��ت رو ب��ه خنک�یـ میرفــت ،از تغییــر طلــوع و غــروب خورشــید و کوتــاه شــدن روز مشــخص بــود کــه پاییــز در راه اســت.
بعدهــا ک��ه او را در یکـ�ی از س��لولها از نزدی��ک دیـ�دم ب��ا پرس��یدن ت��و احساــن فتاحی��ان هس�تـی(؟) اولی��ن آش��نایمان آغــاز گشــت ،بعــد از
او پرســیدم احســان (فتاحیــان) جرمــت چیســت؟ بــا آن لهجــه کــوردی شــیرین منطقــه کرمانشــاه بــا صــدای رســا جــواب داد سیاســی هســتم.

دریغا!
شیرآهنکوهمردا
کهتوبودی
واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی

آری ،شهــید احس�اـن ه�رـ روز مصمت��ر از پیــش ب��اعزمیــ راســخ و گامهاــی اس��توار راه خ��ود را ،یعنــی مب��ارزی مق��دس در جهــت دس��تیابی
بــه آزادی راس��تین ادامهــ داد .بـ�ا وج��ود آنک��ه چندی��ن مرتب��ه از ط��رف نیروه��ای اطالعاتـ�ی ب��ه دخمههــای شــکنجه منتقلــش کــرده بودنــد
تاــ ش�اـید اع�تراف تلویزیون��ی بگیرن��د و بـ�ا اب��راز ندام��ت و پشــیامنی از باورهای��ش روی گردان��د .ام��ا ه��ر بـ�ار ،ب��ا مقاومتــ بیماننــد احســان
مواجهــ میش��دند .آری احس��ان در ای��ن راه جن��گ و مباــرزهی را آغـ�از من�وـد ،جنگ��ی بـ�ا قص�اـوت و س�نـگدلی عـصری ک��ه پ��س ماندههــای
درندگ��ی نظ��ام بردهداریس��ت .مباــرزهی احس��ان ،مباــرزهای بـ�ر علیــه دش��منان قس��مخوردی انس��انیت و ارادهی معطــوف بــه آزادی انســان
ب��ود .او ب�اـ آگاهــی از ســختی و مصائ��ب موج��ود در اینــ راه ،پ��ای بـ�ه میــدان مبــارزهی آزادی و برابریخواهانــه گــذارده بــود ،بــا اعتقــادی
راسخــ و اعتمـادی مملوــ از صداق��ت پـ�ای در ای��ن مرحل��ه از زندگ�یـ خ�وـد میگ��ذارد .ت��ا آخری��ن نف��س در راه آزادی و آزادزیســن بــه ســوی
میعــادگاه عاش��قان گام برداشتــ در ای��ن وادی لحظ��های ،رس ب��ه س��ازش ننهــاد .آری هامننــد یــک مبــارز انقالبــی متامــی مســولیت خویــش را
در قبــال خلقــش بــه جــا آورده .آری احســان بخــواب کــه معلــم شــهیدمان ( فــرزاد کامنگــر) برایــت گریســت.

شایان سنه

نشان دهندهی راهیست که خواهان نوشنت آنم
خشخش برگ زیر قدمهایم
میگوید بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را ،بازخواهی یافت
هرگزــ از مـ�رگ نهراس��یدم ،حت�یـ اکن��ون کــه آن را در غریبترینــ فض��ا و صمیامنهتریــن زمــان ،در کنــار خویــش حــس
میکن��م .آن را میبویـ�م و بـ�ازش میشناســم چ ـرا کهــ آشناییســت دیریــن ایــن ملــت و رسزمیــن را بــا مــرگ ،مــن بــا
دالیــل م�رـگ رس صحب��ت دارم ،اکن��ون ک��ه «ت��اوان» دگردیسـ�ی یافت�هـ و ب��ه طل��ب ح��ق آزادی ترجم��هاش منودهانــد،
آی�اـ میت��وان باک��ی از عاقب��ت و رسانجاــم داشـ�ت؟ «مــا» ک�هـ از سوــی «آن��ان» بـ�ه مــرگ محک��وم شــدهایم در طلــب
یاف�تن روزن��های ب��ه ســوی یــک جهاــن بهـتر و ع��اری از حقکش��ی در ت�لاش بودهای��م ،آی��ا آن��ان نیزــ ب��ه کــردهی خــود
واقفان��د؟ زمزمهه��ا از داخ��ل بن��د بـ�ه گــوش میرس��ید ه��ر کــس چیــزی میگفــت ،یکـ�ی میگفــت زخمــی دســتگیر
ش��ده و دیگ�رـی زی��ر لـ�ب نج��وا میک��رد ک��ه س��خت شــکنجه ش��ده تــا دم مــرگ رفت�هـ و برگشـ�ته .هرــ روز ک�هـ میگذشــت
ح��رف و حدیثه��ا در مــوردش بیشــر میش��د .کساــنی ک��ه سـ�لولهای انف��رادی ب��ه زن��دان آورده میشــدند در مــورد
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بگ��و رفی��ق بگ��و ...میخواه��م بیینــم ،بشـ�نوم ،تصــور کن��م ،ت��و را .منــ اینگون��ه تص�وـرت میکن��م ،ه��ر شــب ســتارهای بــه زمیــن فــرود
میآی�دـ و ایــن آســانغ��مزده ،غرــق ستــارهی چــون تــو اســت.
ت��و بگ�وـ چگونهــ ؟ چگون�هـ تص��ورت کنمــ؟ بی��ادت م��یآورم در پوش��ش جوانیــ ک��ه راه کوهس��تان ش��اهو را پی��ش گرفتهــ ت��ا از الب��هالی
جنگلهــای ســوخته بلــوط بــه کاروانــی برســد کــه مقصــدش رسزمیــن آفتــاب اســت .ولــی هیــچ کــدام از اینهــا جــرم نیســت !...
اماــ میدانمــ ،تعلـ�ق بـ�ه خلــق ک�وـرد س��خت اس��ت و گریزــ از آن نامــردی ...رفی�قـ آس��وده بخــواب کـ�ه م��رگ سـ�تاره ،نوی��د طل��وع خورشــید
استــ .تعبی��ر خ��واب چوبهداریس��ت ک��ه هـ�ر ش�بـ در رسزمین�مان خ�وـاب م��رگ میبینــد .تولــد کودکــی ،بــر دامنــه زاگــرس کــه بـرای ظلــم
و ســتم ،بــه دنی�اـ میآیــد.
آرام و غریبان��ه تنـ�ت را ب��ه خـ�واب بســپار و ب��ه زهــدان زمی��ن بوس�هـ ب��زن ب��رای فرــدای رویـ�ش و رستـن  ...فق��ط رفی��ق بگ��و  ...میخواهــم
بشــنوم چــه بــر زبانــت چرخیــد آنــگاه کــه صــدای پــا و درد بــه هــم آمیخــت؟ میخواهــم یــاد بگیــرم کــدام شــعر؟ کــدام رسود؟ کــدام آواز؟
کــدام اســم را ب��ر زبــان بیاــورم کــه زانوی�مـ نل��رزد ،بگ��و میخواه�مـ بدان��م ک��ه دمل نل��رزد آنگــاه کــه ب��ه پشــت رس مینگــرم...
آری احس��ان هنــوز صدای��ت را در ذه��ن و گوش��م بهــ ی��ادگار دارم ک�هـ میگفتــی کوردسـ�تان ب��ا ارزشتریـ�ن فرزنــدان خویـ�ش را ف��را میخوانــد
ت��ا طل��وع خورش��ید را ب��رای تول��دی دوب��اره نظارهگ��ر باش��د و بربلن��دی کوهه��ای میهـ�نات و در دااله��وی زادگاهات رسود «ای رقیــب» را بــا
بانگــی انقالبــی دوب�اـره ب��رای خلق��ت ب��ه هـزار نغمــه میخوانیــ و روایــت میکنــی داســتان دوبــاره زیســن و چگونــه بایــد زیســن را ،بـرای
رفقان��ت در کوهس��تانها آزاد ........
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؟؟؟ ج��واب او بــا لهجهــ ک��وردی کرمانج��ی گف��ت « ئ��هز کــوردم « (مــن کــوردم) فهمیــدم کــه او خــودش اســت .یکــی از رفقایــان»
پێ�شرو» ب��ه سـ�ویش شـ�تافت و ب��ا جملـ�ه ،خێرهاتیــ ه�هـڤاڵ(خــوش آمــدی رفیــق) بــا او بــه گرمــی رس صحبــت را بــاز کــرد .بــه کنــار
تختــ خوی��ش راهنامی��ش کــرد کمکـ�م زندانیــان سیاس��ی دور و ب�رـ او را گرفتنـ�د و بــا تعج��ب ب�هـ او نگــاه میکردنن��د پرس��شها
یکیــ پ��س از دیگرــی پرســیده میشــد و او پاســخ م��یداد .خش��کم زده بوــد و بـ�ه او خیــره شـ�ده بــودم کمکمــ ب��ا دله��رهای
عجیبــ ب��ه پی�شـ رفت�مـ .و ب��ا حس��ی عجی��ب فق��ط نگاهـ�ش میکــردم ،گویــا در آن هنــگام قــدرت تکلمــم را از دســت داده بــودم.

کاوە ئەواالن

مبارزی به نا م ِ زندان
زنده آناناند که پیکار میکنند
آنان که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است
آنــان کــه از ش��یب تن��د رسنوش��تی بلندــ ،ب��اال میرونــد و پیوســته در خیــال خویــش
آرزویــی بــزرگ دارنــد و هدفــی مقــدس.....
اوج دس��تگیریهای س��الهای  1387بــود کــه روزانــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم را بــه
اته��ام اق��دام علی��ه امنیــت مل��ی از ش��کنجهگاهها و س��لولهای انف��رادی دس��تگاههای
امنیت��ی بــه زندــان میآوردنــد .خربهــا حاکــی از آن بــود دســتگاهای امنیتــی ،یکــی از
فرماندهاــن منطقـ�ه را دستــگیر منودهان��د .ش��ایعات روزان��ه بیش�تر میگردیــد .هــر
ک�سـ چیزــی را ب��ه آن میافــزود و در کمــر از یــک ســاعت در بنــد بــه عنــوان خــر
موثقــ م��ورد تایی�دـ ق��رار میگرفـ�ت .در ای��ن روزهــا بــود کــه در زنــدان خــری پخــش
گردیــد کــه حاکــی از آن بــود فــردی اهــل شــال کوردســتان را بــه قرنطینــه زنــدان
آوردهانــد.
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چنــد روزی در آنجــا بــود ،دقیقــا بــه خاطــر دارم روز چهارشــنبه بــود زندانیــان بخــش
قرنطین��ه را تقس��یم میمنودنــد ،دوســتان فهمیدنــد کــه او هــان فرمانــده سیاســی
منطق��ه اس��ت ک��ه در قرنطین��ه نگه�شـ داشــتهاند .دوسـ�تان درتــاش بودنــد هــر چــە
زود تــر او را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد بیآورنــد چنــد روز بــه همیــن منــوال گذشــت
آن روز چهــار نفــر را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد مــا فرســتادند .مــن از کنــار تخــت
نزارگ�رـ رخسارش��ان ش��دم ،س��ه نف��ر از آنه��ا بــا لهج��ه ک��وردی اردالن��ی رساغ وکیلبنــد
را میگرفتنـ�د آن یک�یـ دیگ��ر ب��ا تیرشت�یـ س�یـاه ب�رـ ت��ن داخ��ل را نــگاه میکــرد از
نگاهــش معلــوم بــود کــه خســته اســت بــا پرســش یکــی از زندانیــان کــه کــی هســتی

حس��م بهمــ تلقیــن میک��ردد ،گویاــ سالهاس��ت کـ�ه او را میشــناختم .بــا رسهــم کــردن چنــد جملــە « ســاو و رێــز هەڤــاڵ»
دســت بــە ســویش دراز کــردم و بــا دســت دادن بــا او متــام ذهنــم را درگیــر خویــش کــرد .انــگار آن چنــد لحظــە در خــاء زندگــی
ک��ردم ب��ا ص��دای «پیــرو « ک��ە بـ�ە او گف��ت « هەڤ��اڵ « نارح�تـ نب��اش کـ�ه دس��تگیر ش��دهای و اینجــای ! دیگــر اتفاقــی کــه افتــاده.
ذهن��م رو بــە ج�وـاب او متمرک��ز ک��ردم ک�ەـ ناگه�اـن گف��ت « هەڤاڵـ�ی « م��ن نارح��ت نیس��تم چ��ه فرق�یـ میکنــد؟ چــه در قندیــل
بــه شــهادت برســم و یــا در زنــدان اعــدام بشــوم ! بــا گفــن ایــن حــرف متــام موهــای بدنــم ســیخ شــد ،بـرای یــک دقیقــه ســکوت
متــام آن محیــط پــر از پرســش و آشــنایی را درنوردیــده بــود.
بعــد از آن ســکوت معلــوم بــود هیــچ کــدام از رفقــا پرسشــی برایشــان باقــی منانــد .بــا آن جملــه ،جــواب متــام ســواالت نپرســیده را
داده ب�وـد .آری دیگ��ر یکـ�ی را متفاوتت��ر از هم�هـ کس��انی ک�هـ در اطرافمــ بودنــد ،میدیــدم .بــا نگاهــی پــر از صداقــت و شــهامت
روبــرو بودیــم .فــردای آن روز ســخن بــه معرفــی خویــش گشــود و در چنــد جملــە معرفــی منــود ،اهــل شــال میهنم(کوردســتانم)
از شــهر وان و اســم مبارزاتیــم « زنــدان خانــی روژهــه الت «و اســم مادریــم « شــاکر باقــی « مــدت پانــزده ســال زندگــی خویــش
را در کوهس��تانهای کوردس��تان در راه مب��ارزه و آزادی خلقـ�م سپــری من��ودهام .
آری گــرگان درن��ده او را چندیــن ماــه در س��یاە چالەه��ای مـ�رگ شــکنجە من��وده بودن��د .زی��ر س��ختترین شــکنجەها روحــی و
روان��ی ق��رارش داده بودن�دـ ،ام�اـ آنهــا بــا متــام تــوان و ابزارهایشــان توانــای آن را نداشــتند کــه از او اعـراف و اطالعاتــی بدســت
آورنــد .ش��کنجهگران از مقاوم�تـ او بهــ حیــرت آم��ده بودن�دـ و ه��ر لحظ��ه کــه س��پری میگردی�دـ ،متحیـ�ر و ش��گفتزدهتر
میش�دـند و سـ�واالتی از ای��ن قبی��ل برایش��ان ب��ه وجــود م��ی آم��د .چگون��ه پوسـ�ت و اس��تخوان میتواننــد در برابــر آهــن گداختــه
مقاوم��ت منایـ�د؟ چگونــه ی��ک انس��ان جان��ش را فدــای باورهایشــ میکنـ�د ؟ چگون��ه دردی را تحملــ میکنــد کــه قابــل تصــور
نیس��ت ؟ آری واعضــان مـ�رگ برایش�اـن قابــل درک نب�وـد ک��ه یکــ انس��ان بـ�ه حفظــ زیباییهـ�ای وجودیــش در براب�رـ آنهــا بــه
مقاوم�تـ بپ��ردازد .ب��ودن ب��ه معن��ای مقاوم�تـ و آزادی راس��تین حتـ�ی در س��ختیرین رشایطــ خ��واب پلی��د آنهــا را برهــم زد.
شـ�کنجەگران ک�ەـ روحش��ان بــا پلی��دی در آمیختـ�ە شـ�دە ب��ود ،منیتوانس��تند بـ�ە نداه��ای مبارزان�یـ گ��وش فـ�را دهن��د ک�ەـ میخوانــد
نــدایفریاده�اـی آزادی  ،ترانهه��ای ماــدری ،رسودهـ�ایمیهنــی و نداهــای تاریخیــ را بازگــو میکننــد.
ام��ا او ب��ا ایامنـ�ی راســخ و صداقت�یـ ماالم�اـل از ش�هـامت ،پــای در ای��ن مرحل��هی از زندگـ�ی میگــذارد ،بــا هوشــیاری و مقاومــت در
ایــن راە تاریخ��ی رس ب��ە سـ�ازش و بردگ�یـ منینه��اد .ب��ە خــط فک��ری و فلسـ�فەی خویـ�ش دل میســپارد ،تــا او را در ایــن راە پــر پیــچ
و خ�مـ هامنن��د چراغ�یـ روش��ن در راە آزادی و آزادزیســن .چـرا کــه ایــن مبــارزان بــا مقاومــت خویــش هامننــد رضب آهنــگ تپــش
قل��ب و رگ ،همدیگ��ر را میشناســند ،هــر یــک بــا زبــان و رنــگ مختــص بــە خــود همچــون بخشــی از آرایــش طبیعــت ،هامننــد
عقابه��ای ک�ەـ ب��ر بلنـ�دای قلەهـ�ا ب�دـون آنک�ەـ نظمش�اـن ب��ە هــم بخ��ورد هامهن�گـ ب��ە همــ میرســند و اتحــاد گسســت ناپذیــری
را بـ�ە وج��ود م��یآورد .این��ان ب��ه حف�ظـ ارزشهــا و پایبنــد بــودن بــە باورهایــش در جــدال بــا خدایــان عریــان و شــاهان پوشــیدە
ارصار میورزی��د ،نـبردی را آغاــز ک��ردە ک��ە در کن��کاش و مب��ارزە ب�اـ آن فقـ�ط ب��ە پی�رـوز میاندیشــند .
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حاک�مان ی�اـ به�تر بگویــم کاهناــن ع�صر ح��ارض در برابـ�ر مقاومـ�ت او ب�ەـ حی��رت آم�دـە بودنـ�د میخواســتند او را بــا وعــدە و
وعیدهایش��ان از آزادگـ�ی و آزادزیســن نسلــ ،مظل��وم دوغ��ان ه��ا ،مانیهاــ ،احســانها ،و فرزادهــا و هـزاران مبــارز دیگــر خلقــش
جـ�دا مناینــد .ام��ا او فریـ�ادی از ن��دای آخری��ن جم�لات ،شـ�یرین ،فـ�رزاد و ......بـ�رآورد ک��ە ص��وت طنینانــداز نــدای آن تداعــی
جمل��ە « مقاوم��ت زندگیس��ت « پایەه��ای خیالهــای شــوم ددمنشــان را از بنیــان ویـران منــود .آری دیگــر « هەڤــال زنــدان « متامــی
مناس��بات ذهنیتــ وحشــت و تــرس نظــام حاک��م را باــ مقاومتــ بینظیــر خویــش ،بــا ایســتار شــکوهمندش در مقابــل نهادهــای
امنیت��ی ،دادگاهه��ای حاک��م و سیس��تم زنــدان ،بهــ آنه��ا فهامنیــد ک��ه باوریهایــش را ب��ا هی��چ چیزــ معاوض��ه و مبادلهــ منیکنــد.
او هــان کســی بــود کــە در اعتصــاب غــذای زندانیــان سیاســی در ســال  87و بــدون یــک لحظــه تردیــد بــه رفقایــش کــه در
زندانهاــی ارومیــه و اویـ�ن اعتص��اب غ��ذا کرــده بودنـ�د پیوس��ت .ه�مان ن��دای آزادی رهربیش(عبدالل��ه اوج��االن) را زمزمـ�ە میکــرد «
زمانــە ی�اـ ب��ا ت��و را نخواهـ�م زیس��ت ،یــا ت��و را ب�اـ آزادی خواه��م آراس��ت « نــدای آزادی از درون او را ف��را میخواندــ .ن��دای کوههــا
 ،ص��دای چک��هی قط��رات ب��رف آب شدــه کــه انـ�دک ان��دک آبیترــ میشــوند و پیوسـ�تهتر و رود میگردن��د ت��ا ب��ر دامنههــای
پــر از جوانەه��ای ت��ازەی درخت��ان بل��وط ،گ�رـدو و رسوهــای رس بــە آســان کشــیدە برســند و خــود را بــه آرامــش دشــت بســپارند
و پی��ام ت��ک تــک اللەهــای کوهس��تان را بــە گــوش فرزنــدان ایــن رسزمیــن برســاند.
ک��ە امرــوز و یــا ف��ردا چش��م برــ ای�نـ جه��ان میگشــایند تــا نــام هیمــن ،حبیــب ،فــرزاد ،علــی ،فرهــاد و شــیرین را بــر خویــش نهنــد
و رسزمینـمان ب��ا یکــ ه��م آغوش��ی تاریخ��ی ،در مهدــ مت��دن انس�اـنیت فرزندان��ی را دوب��ارە متول��د کن��د .آری او دانشآموخت��هی
ه�مان اندیش��های اســت .کــە در ســالهای نــە چنــدان دور در شــال میهــن فرهنــگ مبارزاتــی « مقاومــت زندگیســت « د ِر زنــدان
را بــه س��وی زندگ��ی گشـ�ود .و میراث��ی شــد ب��رای فرزنـ�دان آینــدهی ایــن رسزمیــن .آری ایــن نــدا ،نــدای مــام میهــن اســت کــە بــا
ارزشــرین فرزنــدان خویــش را فـرا مــی خوانــد.
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ژینگه

لهرۆژهەاڵتیکوردستان
جوتیار پیشوا

لــه بهشــی یهکهمــدا بــه کورتــی باســی رسووشــتی رۆژههاڵتــم کــرد
کــه چهنــده دهوڵهمهنــدهو لهبهرانبهریشــی دا تووشــی چ قهیــران
و گرفتێــگ هاتــووه .ئهمــهوێ لــهم بهشــهدا بهتایبــهت باســی
دارســتان بکــهم ،قازانجهکانــی و لهپــاڵ ئهویشــدا کاوڵ کاریهکانــی چ
کارهســاتێکی لــێ دهکهوێتــهووه .ئهزانیــن لهگــۆێ زهوی دا بهگشــتی
27%ی وشــکی یــه .لهههمــوو وشــکایی زهوییشــدا رووبهرێکــی کــهم
دارســتانهکه کــه لهســهدا نزیکــهی 30یــه .بــهاڵم لهئێرانــدا ئــهم
رێژهیــه زۆر کهمــه ســهرهڕای ههبوونــی جۆگرافیــاو کــهش و هــهوای
گونجــاو لهســهدا کهمــر لــه 7ی دارســتانه .بهگشــتی دارســتانی
ئێــران 40%ی لهزنجیــره چیاکانــی زاگــرۆس دایــه کــه دهکاتــه %25ی
خاکــی رۆژهــهاڵت .ئهگــهر ئێمــه چاوێــک ب هڕابــردوودا بخشــێنین
کارهســاتێک کــه بــۆ دارســتانهکانی ئێــران بــه گشــتی و زاگــرۆس بــه
تایبهتــی کهوتووهتــهوه بهڕاســتی جێــگای نیگهرانیــن .لــه شــهش تــا
حــهوت دهیــهی رابــردوودا خاکــی ئێــران بــه گشــتی %20ی دارســتان
بــووه ،ئێســتا 6\8ه .زاگــرۆس لهســهدا 50ی دارســتان بــووهو ئێســتا
دابهزیوهت ـه %25ه .ب هڕاســتی ئ ـهم ئاماران ـه جێــگای داخــن ،ئێســتاش
زیاتــر ل ـه %50ی دارســتانهکانی زاگــرۆس نهخۆشــن و ئ ـهوی دیکهشــی
لهژێــر ههڕهشــهی ســووتان وبڕیــن و تــااڵن دان .ئهگــهر ئــهم رهوتــه
درێــژهی ههبێــت لهداهاتوویهکــی نزیــک دا دارســتانێک بوونــی
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نامێنێــت ،میانگیــن لهبــۆ ه ـهر تاکێــک لهدونیــادا  6دههــۆم هیکتــار دارســتان ههی ـه .لهئێرانــدا پانــزده س ـهدۆم هیکتــاره.
بــۆ رۆژهـهاڵت چــوار دههــۆم هیکتــاره .دارســتانهکانی زاگــرۆس زیاتــر لـه %90ی داربـهڕوون .ئهوانــی تــری جۆراوجــۆرن وهک؛
بــادام ،ههرم ـێ ،گۆێــژ ،ش ـههێن ،کێکــو ،ئهرغ ـهوان ،مهڵه ـهم ،تایل ـه ،ق ـهزوان ،تهربــی و  ...هتــد .چوارمحــال و بهختیــاری
بــه ناوهنــدی یاســووج کــه دانیشــتوانی لــۆڕن پــڕ دارســتان تریــن پارێــزگای ئێرانــه .کــه %60ی ئــهم پارێزگایــه دارســتانه.
بــه پــ ێ لێکۆڵینــهوهکان داری قــهزوان کۆنرتیــن داره کــه مێــژووی دهگهڕێتــهوه بــۆ زیاتــر لــه یــازده هــهزار ســاڵ پێــش.
ههندێــک جێــگا هـهن کـه پێشــر دارســتان بــوون ،بـهاڵم ئێســتا بـ ه ئاســتهم ئاسـهواری دارســتان یــان پێــوه دیــار ه وهک ناوچهی
کهاڵتهرزانــی ســهر بــه شــاری ســنه .بــ ه وتــهی کارناســانی ئێرانــی هــۆکاری وشــک بــوون و لهناوچوونــی دارســتانهکانی
زاگــرۆس وشکهســاڵی و ک ـهم بوونــی ئــاوه .ب ـهاڵم ئهم ـه تهنیــا هــۆکار نیی ـه بــۆ ئ ـهم ئــازاره .بگــره لهناوچوونــی دارســتان
بــۆ خــۆ بووهت ـه هــۆکاری بێبارانــی و وشکهســاڵی .ئاگرکهوتن ـهوه هۆکارێکــی تــره ک ـه ب ـ ه وت ـهی رێکخ ـراوهی کاروبــاری
دارســتانی ئێ ـران ک ـه دهزگایهکــی دهوڵهتــی ی ـه ل ـه  6ســاڵی رابــردوودا  120ه ـهزار هیکتــار دارســتان ســووتاوه ،بێگومــان
ئــهم رێــژهی دارســتانی ســوتاو زۆر زیاتــر لــهو هژمارهیــه .هــۆکارهکان زۆرن ،دهتوانــن ئامــاژه بــه چهنــد منوونهیهکیــان
بکهیــن .بڕیــن و قاچــاخ کردنــی دار .بڕینــی دار و بـه کێڵگـهو بــاغ کردنــی جێگاکـهی ،بڕینــی دار و فڕۆشــتنی جێگاکـهی بــۆ
نیشــتهجێبوون لهنزیــک شــار و گونــدهکان ،خهڵووزکــردن ،هاوردنــی ههندێــک جانــهوهر لهجــۆری کولــه ،هاڕیــه ،کــرم
و پهپوولــه کــه گــهاڵی دار دهخــۆن و تووشــی نهخۆشــی دهکــهن .ئهمــهش دهســتێکی شــاراوهی لهپشــتهوهیه .راوکردنــی
ئ ـهو ئاژهاڵن ـه ک ـه لهنــۆژهن کردن ـهوهی دارســتان دا رۆڵــی بهرچاویــان ههی ـه وهک ب ـهراز و ســمۆره .کاوڵ کــردن بههــۆی
کێشــانی جــادهو رێــگای بێجێگــهو بێکهڵــک .بهســتنی بهنــداو ،کێشــانی کاناڵــی ئــاوی بهنــداوهکان بــه درێژاییهکــی
زۆر .زیادبوونــی حهشــیمهت ،ههبوونــی کهســانێکه ک ـه تهنیــا ب ـ ه چــاوی تهمــاح لهدارســتان دهڕوانــن و بــواری مــاددی و
قازانجــی تاکهکهســی خۆیــان لهبهرچــاو دهگــرن وهک ئهوکهســانهی ک ـه دارســتانێکی زۆر دهبــڕن و داری میــوه لهجێگاک ـهی
ئهچێنــن و بــ هڕای خۆیــان و زۆر کهســانێکی تریــش کارێکــی زۆر باشــه .ئێــر گرنــگ نییــه کــه ئــهو کهســه ئهبێــت بــه
خاوهنــی ئـهو شــوێنهو کهســی تــر ناتوانێــت کهڵــک لـهو جێگایـه وهربگرێــت .سـهرهڕای ئـهوه کـه شــوێنێکی گشــتی بــووه
دهکهوێتــه ژێــر دهســهاڵتی یــهک کهســهوه .داری میــوه تهمهنــی زۆر کورتــه و دوای چهنــد ســاڵ لهنــاو دهچێــت .بــۆ
بهرههمهێنانــی میــوه یــان داری میــوه کهڵــک لهکــوودی شــیمیایی و ســهمی دژه ئافــات وهردهگــرن .ئهویــش بــۆ خــۆ
زیانێکــی زۆر بــه رسووشــت دهگهیهنێــت .کهســانێکی تــر بێــکاری و هــهژاری دهکهنــه بیانــوو بــۆ کاول کاری دارســتان.
ب ـهاڵم لهپــاڵ ئ ـهوهدا بهه ـهزاران دۆن ـهم کێڵگ ـهی بای ـهر لهرۆژههاڵتــدا ههی ـه .یــا ب ـه ه ـهزاران تــۆن بهرههمــی خۆماڵــی
ب ـه نرخێکــی زۆر ه ـهرزان دهبرێت ـه دهرهوهی رۆژه ـهاڵت .دوای گۆڕانکارییهکــی ک ـهم ب ـه نرخێکــی زۆر گ ـران دهگهڕێت ـهوه
بــۆ خۆمــان .بێئــهوهی کــه خۆمــان دهســت بدهینــه بــهرهوه بــۆ ئــاوا کردنــی کارگهگهلێــک کــه ئــهو بهرههمانــه بــۆ
خــۆ فــهراوهری بکهیــن و بینێرینــه بــازاڕ و یــا تهنانــهت ههنــاردهی دهرهوه بکهیــن .ئهمهیــش دهبێتــه هــۆی ئــهوه کــه
ه ـ هزاران ک ـهس لهبێــکاری رزگاریــان بێــت .لهراســتی دا دارســتان خــۆی باشــرین س ـهرچاوهی ئابووریی ـه .ئهگ ـهر ب ـه باشــی
کهڵکــی لێوهربگریــن و هاوســهنگی لهنێــوان بهرهــهم و ســهرچاوهی بهرهــهم دا رابگریــن .بــۆ منوونــه نــهک بــۆ چنینــی
بهرههمــی دارچوال ـه یــان دار مهڵههمێــک پ ـهل و پــۆی دارهک ـه ههمــوو ببڕییــن .دروســت بوونــی زهنیهتێــک ک ـه مــرۆڤ
خــۆی جــودا لهرسووســت د هزانێــت و ههســت ب ـه دهس ـهاڵتداری لهس ـهر ژینگ ـه دهکات و رهوایــی ب ـه ه ـهر جــۆره کاول
کاری بهخــۆی دهدات .نهکردنــی کاری فهرههنــگ ســازی لهالیــهن دهزگا و راگهیاندنــ ه حکومیــهکان .دهورپێــچ کردنــی
دارســتان بـه مــاددهی یاســایی و دهســت نیشــان کردنــی سـزا بــۆ تاوانبارانــی دژه ژینگـه ئـهم سـزایهش بــۆ کاول کاریهکانــی
تـهرح و پــڕۆژهی دهوڵهتــی یــا مافیــا و کهســانی خۆیــان کار نــاکات ،تهنیــا چینــی هـهژاری کۆمهڵــگا لهخــۆ دهگرێــت هـهر
بۆیـه زهنیهتێــک دروســت بــووه کـه ئهوانیــش تۆڵـهی دهسـهاڵت لهژینگـه دهگرنـهوه .بــۆ کاول کاری دارســتان ئێـران لهنــاو
ش��هش واڵت��ی یهکهم��ی جیه��ان دای��ه .ئهمهی��ش دهگهڕێت��هوه ب��ۆ بهرپرس��یار نهبوون��ی بهڕێوهبهران��ی دهس��هاڵت.

لــه چــاو بــهڕی بهبۆنــهی لهناوچوونــی دارســتانهوه زۆر داکهوتــووه .دارســتان پێــش لههــهرهس کــردن و داڕمانــی
بهفــر و زهوی دهگرێــت ،پێــش لهبهفێــڕۆ چوونــی ئــاوی بهفــر و بــاران دهگرێــت .بــه هــۆی ئــهوهی کــه جێــگای
دارســتاناوی خاکهک ـهی بــۆژه رۆچوونــی ئــاو بــۆ ژێــر زهوی ئاســانرتهو ئــاوی ســفرهکانی ژێــر زهوی زیاتــر دهکات .پێــش
لهههڵســانی الفــاو و شــۆردنهوهی خــاک دهگرێــت .پێــش لهباهــۆز و رهشــهبای بههێــز دهگرێــت .پێــش ل هرابوونــی
تــهپ و تــۆز و خــۆڵ باریــن دهگرێــت .جێــگای ئاماژهیــه بــه یــهک ملیــۆن ســاڵ یــهک ســانتی مــر خــاک دروســت
دهبێــت .ب ـهاڵم لهوانهی ـه ب ـه دوو س ـێ ســاڵ ی ـهک ســانتی مــر خــاک ب ـه دهم ئــاو و بــاوه بچێــت .وهک ئ ـهوهی ک ـه
دهبینیــن بارینــی خــۆڵ و تـهپ و تــۆز بووهتـ ه هــۆی قهیرانێــک لـ ه واڵتانــی دهوروبـهر بـه تایبـهت ئێـران و رۆژهـهاڵت
بههــۆی نهبوونــی دارســتان و گــژ و گیایــه لهواڵتانــی عهرهبــی دا .بۆمنوونــه واڵتــی عهرهبســتان رووبــهڕی دارســتانی
ســفره .بهڕووب ـهری ه ـهر ی ـهک هیکتــار دارســتان لهســاڵدا دهتوانێــت  60تــۆن ت ـهپ و تــۆز رابگرێــت .داربهڕووی ـهک
ههناس ـهی چهنــد ک ـهس دابیــن دهکات .گ ـهاڵو ه ـهژگ و داری وشــک دیســان دهبن ـهوه ب ـ ه خــاک .دارســتان بــۆ خــۆ
شــوێنێکی گهشــتیارییه یهکێــک لههــۆکاری بنگههــی ک ـه گهشــتیار روودهکا لهزاگــرۆس دارســتانه .بــاش ئهزانیــن ئێم ـه
وهک گهلــی کــورد لهرۆژههاڵتــی کوردســتان بهتایب ـهت دانیشــتوانی بهشــی دارســتاناوی زاگــرۆس چهنــده کهڵــک مــان
لهدارســتان وهرگرتــووه .لهگ ـهاڵی بــۆ ئاژهڵــداری ،ل ـهداری وشــک بــۆ خۆگ ـهرم کردن ـهوهی زســتان ،بــۆ خــواردن پێــژان،
لهبهرههمهکانــی بــۆ خــواردن کار و کاســبی (ئابــووری) ،بــۆ دروســت کردنــی خانووبــهره .لهپــاڵ ئهویشــدا دارســتان
چهنــده گهلــی ئێمـهی لهکاتــی قــات و قــڕی و هێرشــی دوژمــن و لــێ شــێواوی دا پاراســتووه .هیــچ لهخۆمــان پرســیارمان
کــردووه ک ـه دارســتان چهنــده ل ـه ژیانــی ئێم ـهو پێشــکهوتنی مرۆڤایهتــی دا رۆڵــی بهرچــاوی ههبــووه؟ ق ـهت بیرمــان
لـهوه کردوهتـهوه کـه النکـهی منداڵــی مــان لهچــی بــوو؟ دهمێــک ئێمـ ه چووینـه فێرگـه تــا فێــری زانســت بیــن قهڵـهم
و دهفت ـهر و پرتووکــی ئێم ـ ه لهچــی بــوون؟ مێــز و کورســی ،فێرگ ـهی ئێم ـ ه ل ـه چــی بــوون؟ کاتــی پیــری ک ـه دهســت و
القــان ل ـهرزۆک ئهبێــت چــی دهســتامن ئهگرێــت ،ک ـه ڕوومــان ل ـهزهوی ن ـهدات؟ ئ ـهم شــتانه ب ـهس نییــن بۆمــان تــا
بهچاوێکــی پــڕ لهرێــز و حورمهت ـهوه لهدارســتان بڕوانیــن و بــۆ پاراســتنی خــۆ بهرپرســیار بزانیــن؟ بهڕاســتی دارســتان
شــیاوی ئ ـهوه نیی ـه ک ـ ه لهالمــان پیــرۆز بێــت؟ هیــچ بیــر دهکهین ـهوه ک ـه کۆت ـه دارێکــی ب ـڕاو یــا چلهدارێکــی ســووتاو
یــا بنهدارێکــی وشــک بــوو نــاوی ئێمـه دهســپێرنه الپهڕهکانــی مێــژوو؟ ئـهو دهم نهوهکانــی دوارۆژ و داهاتــوو چــی بـه
ئێم ـه دهڵێــن؟ ئێم ـه چ واڵمێکــان ههی ـه بــۆ ئ ـهوان؟ بــۆ ئ ـهوهی کۆمهڵــگای ئهمــڕۆی ئێم ـه بتوانیــن ویژدانــی خۆمــان
ئاســووده بکهیــن ،ئهبێــت چــی بکهیــن ئ ـهم قهی ـران و کارهســاتانه ک ـه دهســت لهبهرۆکــی دارهکان بهرنــادهن بــن بــڕ
بکهیــن؟ کارێکــی زۆر قورســی ناوێــت تهنیــا بڕیــار و بــاوهڕی گهوهــهری لهخۆمــان دا بههێــز بکهیــن .باههموومــان
خۆمــان بهبهشــێک ل ـهدار و دار ب ـه بهشــێک لهوجــوودی خۆمــان بزانیــن .ب هڕاســتیش ه ـهر وای ـه ئێم ـه لهش ـهو و رۆژدا
تــهواوی ههناســهکامنان لهگــهڵ یــهک دهگۆڕینــهوه باههموومــان دهســتی ئاشــتی بدهینــه دارســتان .وهک ئــهو کــه
باوشــی پــڕ لهســۆزی بــۆ ئێم ـه ئاوهاڵی ـه ،ئێمهیــش باوشــی خۆشهویســتی بــۆ ئ ـهو بکهین ـهوه .بــا لهههمب ـهر داگیــرکار
و کاول کارهکانــدا بێدهنــگ نهبیــن .بــا ئیــر لهوشــهی بهمــن چــی دهســت ههڵگریــن ،بــا ههڵوێســتی راســت و
دروســت مــان ههبێــت ،ئهب ـێ بــاش ب ـهو قهناعهت ـه بگهیــن ک ـه لهناوچوونــی چل ـه دارێــک زیــان بهخــۆزا بهههمــوو
بوونهوهرهکانیــهه ئهگهیهنێــت ،بــا بــۆ پــهروهردهی منداڵــهکان و کۆمهڵــگا ههنــگاوی جــددی بنێــن .بــا کلتــووری
ژینگهپارێــزی پێــش بخهیــن .وهکــوو لهئاینــی زهردهشــت دا لهســاڵڕۆژی لهدایــک بوونــی هــهر کهســێکدا چاندنــی
نهمامێــک ئــهرک بــوو .لهئهمڕۆشــدا رێبــهر ئاپــۆ لهســاڵڕۆژی لهدایکبوونــی خۆیــدا بهچاندنــی نهمــام خاوهندارێتــی
لــهو کلتــووره کــردووه .حهزرهتــی محهمــهد دهڵێــت« :ئهگــهر خهریکــی چاندنــی نهمامێــک بوویــت و خهبهریــان
دا کــه قیامهتــه ،تــۆ نهمامهکــهت بچێنــه« .بــا چاندنــی دار ببێــت بــه چاندێــک بــۆ هــهر تاکێکــی ئێمهیــش و بڕیــار
بدهیــن هــهر کهســان لهســاڵ دا النــی کــهم  5نهمـ�ام بچێنیـ�ن و دهسـ�ت و ههسـ�تامن سـ�هوز رابگریـ�ن.

قازانجهکانی دارستان بۆ رسووشت:
دارســتان گرینگیهکــی ژیانــی ههیــه بــۆ ئــهوهی جێــگای دهوڵهمهندتریــن جۆرهکانــی کۆمهڵــگای ژیانــی جیهانــه.
بههــ هزاران جــۆره گیــاو ئاژهڵــی نهبیــراو و نهنــارساو تێــدا شــاراوهیه .راگرتنــی هاوســهنگی لهنێــوان کــهش و هــهوای
ههمــوو جیهــان ،لهشــوێنی دارســتاناوی دا بارانــی بهفــر و بــاران زۆره ب ـه تایب ـهت بــاران .بــۆ وێن ـه رێــژهی بــاران لهئێ ـران
دا بــه گشــتی 250م.م .بــهاڵم ل هزاگــرۆس دا  600م.م .ئــهم رێژهیــه لهجیهــان دا بــه گشــتی 750م.م .تــازه ئــهم رێــژه
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ما از مورای بوکچین آموخیتم
برگرفته شده از ،وبسایت مورای بوکچین

مرتجم :شیالن کردستانی

 : Murray Bookchinمتولد  1921نيويورك؛ در  1930به جنبش جوانان كمونيست پيوست؛ از سوسياليستهای
آزادیخواه و پيشاهنگان جنبش اكولوژی اجتامعی در آمريكا است .فلسفهی او مبتنی بر اكولوژی اجتامعی میباشد.

پس از مرگ مورای بوکچین در  ۳۰جوالی  ،۲۰۰۶مجلس حزب کارگران کوردستان( )PKKبه او ادای احرتام کرد و از
طریق چند نفر این منت برای من (جانت بهیل؛ یار بوکچین) فرستادە شد .این نامە از آن زمان بر روی هارد دیسک من
باقی مانده بود و در حال حارض با کمی ویرایش دستوری و امالیی آن را منترش میکنم.
ادای احرتام پ.ک.ک به بوکچین
مورای بوکچین ،یکی از بزرگرتین دانشمندان قرن بیستم محسوب میگردد ،که اکنون در میان ما نیست .ما به خانواده،
دوستانش و متامی کسانی که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنند ،تسلیت میگوییم .اندیشهها ،مبارزه و شور او
برای آزادی از طریق متامی انسانهای که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میمنایند ،ادامه خواهد داشت .بوکچین آگاهی
جامعهی انسانی را با شناساندن آگاهی زیستمحیطی گسرتش داد .او تفکر «اکولوژی اجتامعی» را به ما معرفی کرده
و بدین خاطر جامعهی انسانی از او به نیکی یاد خواهد منود .نظریه وی همچنین خدمت بزرگی به دستیابی جامعهی
انسانی به درک بهرتی از خود(ماهیت) کرده است .اکولوژی اجتامعی تنها محصولی از آگاهی زیست محیطی نیست،
بلکه همزمان روشی فلسفی و ایدئوژیک قلمداد میگردد که کمک میمناید ،بر کاستیهای تئوری سوسیالیستی غلبه
کنیم .به وسیله آن نقاط ضعف مهم قرنهای نوزده و بیست ،تئوری سوسیالیستی از میان رفته است .بوکچین روشنفکری
بود که ستیزهجویانه خود را وقف آرمانهای آزادی ،برابری و دموکراسی کرده بود .از او به عنوان روشنفکری که پیکار با
علمگرایی را تکمیل کرد ،یاد خواهد گردید .در واقع این ویژگی بود که وی را قادر میساخت به طور مداوم اشتباهات
یا نقایص را مشاهده و به آنها بپردازد .از این رو وی ،روشنفکری انقالبی بود که کاستیها یا خطاهای مارکسیسم را
به خوبی نقد کرد .در روش انتقادی وی ،سهم بزرگی به آرمانهای چون ،آزادی ،دموکراسی و سوسیالیسم اختصاص
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داده شده است .او رسمایهداری را که جامعهی انسانی را به مرز انقراض کشانده است ،را با جزئیات بسیار و دقت فراوان مورد تجزیه و
تحلیل قرار داد؛ با اثبات اینکه رسمایهداری بدترین سیستم تاریخ انسانی است ،افقهای جدیدی را در مبارزه علیه آن گشود .تعریف او از
رسمایهداری به شکل یک بیامری رسطانی است که جامعهی انسانی و طبیعت را تحت تاثیر خود قرار داده است ،ابراز میگردد .همچنین
اثبات کرد که بدون شک مبارزه برای توسعه آزادی ،دموکراسی و سوسیالیسم نه یک انتخاب که یک رضورت است .برخالف ادعا کسانی که
انتقاد جدی علیه مارکسیسم و سوسیالیسم ،را حمله به مارکسیسم و یا تضعیف سوسیالیسم میپندارند ،ما معتقدیم که [این انتقادات] به
توسعه تئوری سوسیالیسم و بنا نهادن آن بر شالودههای محکمتر از پیش ،یاری میرساند .بر این مبنی میتوان مدعی بود که سوسیالیستها
بخاطر ایدههایی که او پرورش داده ،بسیار مدیونش میباشند .با وجود کاستیهای جدی نظریه او و تکرار خطاهای «سوسیالیسم واقعا
موجود» ،هیچ چیز از اهمیت کارهای وی منیکاهد .یکی از مهمترین یافتههای بوکچین این است که دموکراسی ،آزادی و سوسیالیسم تنها
در سیستمی خارج از نظام دولت محقق خواهد گردید .این قضیه ممکن است که قبال توسط کسانی به ویژه آنارشیستها بیان شده باشد،
اما به هر حال بوکچین به ما ،نشان داد که چگونه این موضوع واقعیت مییابد و پیش روی ما افقهای جدیدی باز منود .به منظور بنا نهادن
ساختاری غیردولتی و دموکراتیک ،وی مفهوم کنفدرالیسم را پیشنهاد کرد .مدلی که ما اعتقاد داریم ،خالقانه و دست یافتنی است .وی در
تئوری انقالبی بیان کرد که بدون تحلیلی مناسب از دولت ،قدرت و سلسله مراتب ،هیچ کس منیتواند به مبارزه برای دموکراسی،آزادی و
سوسیالیسم بپردازد .او نشان داد که این یکی از بزرگرتین اشتباهات مارکسیسم بحساب میآید .از این رو وی به بهبود درک ما از این مسئله
یاری رسانید تا سوسیالیستها در آینده ،در هامن دام نخست سقوط ننامیند .کسانی که به آرمانهای دموکراسی و سوسیالیسم پایبندند،
اگر خواهان آنند که قربانی دیگر انواع سیستمهای رسکوبگر نگردند ،بایستی تحلیلها و نظریات جدی را به کار گیرند .بوکچین تنها یک
روشنفکر نبود بلکه در هامن دم نیز یک سازمان دهنده و فعال نیز بود .او مشتاقانه کارهای مهمی را در زمینه اکولوژی و مدیریت محلی
انجام داده بود .سهم او در توسعه چنین کارهایی در رسارس جهان از طریق نظریه و تالشهایش ،عظیم بوده است .این کامال واضح است
که بوکچین در طول زندگی خود دورههای سخت و نامطلوبی از مبارزه را داشته است .جزمیت کلی و رویکردهای نادرست مارکسیستها
با هم به همراه عدم تحمل تفکرات جایگزین مانع از ابراز وجود ،بوکچین گشت .این نحوهی برخورد با موضوع باعث گردید ،کسانی که
آرمانهایشان رسشار از آزادی ،دموکراسی و سوسیالیسم بود ،نتوانند بسیار زودتر از اندیشههای او بهرهمند گردند .جنبشهای اکولوژیک
نتوانستند خود را از سیستم جدا کنند و این متحد شدن با سیستم(رسمایهداری) عامل دیگری بود که چرا اهمیت ایدهها و اقدامات
بوکچین به خوبی درک نگردید .تجربه مبارزاتی به او نشان داد که چگونه به راحتی انسان با سبک زندگی کاپیتالیستی یکی شده و از این
طریق [سیستم] آنها را از مبارزه دور نگاه میدارد .به طور همزمان تجربه شخصی به او آموخت که سازمان نیافنت درست معادل عدم
توانای در مبارزه و در نتیجه تسلیم سیستم گردیدن است .به همین دلیل می باشد که وی همیشه بر اقدامات نظری و عملی علیه این
مسئله متمرکز بود .بایستی نظریه تئوریک و مبارزات بوکچین بیشرت مورد بحث قرار گرفته و به بخشی از تاریخ آزادی در آینده مبدل گردد.
وقف کردن خود در روش علمی ،اصول ،خلوص نیت و اخالقیات برخی از ویژگیهای شخصی بوکچین است که مانع از فاسد شدن ذهنش
میگردیدند .بوکچین سهم خود را برای تبدیل کردن قرن بیست و یک به قرن سوسیالیسم ،ادا کرد .آنهایی که برای آزادی و دموکراسی
مبارزه میکنند به بهرهگرفنت و آموخنت هر چه بیشرت از زندگی و اخالقیات او ادامه دهند .نظریه او سبب پیرشفت [روند] توسعه آزادی،
دموکراسی و سوسیالیسم ،بیش از هر زمان دیگری گردید است .حزب کارگران کوردستان ( )PKKنیز از بوکچین آموخت .سهم اعطایی او به
نظریه اکولوژی اجتامعیِ رهرب ما(عبدالله اوجاالن) همیشه به یاد خواهد ماند .برای رسیدن به سوسیالیسم دموکراتیکی که ما در نظر داریم،
کارهای او در زمینه ایدههای کنفدرالیسم ،نظریه او در مورد دولت ،قدرت و سلسله مراتب صورت پذیرفته ،میتواند از طریق مبارزه ما
تاثیر خود را حفظ و انجام ،محقق گردد.
ما متعهدیم که بوکچین را در مبارزه خود زنده نگاه داریم .این وعده را به عنوان اولین جامعهای که یک کنفدرالیسم دموکراتیک حقیقی
و قابل ملس را بنا نهاده است ،عملی میکنیم .ما امیدواریم که متامی دانشمندان علوم اجتامعی و انقالبیون ،به ویژگیهای بوکچین ،اصول،
آگاهی ،ارزشهای اخالقی-انقالبی ،او دست یابند و بیشرت از هر چیز در زندگی خود عملی منایند.
بوکچین منرده است ،او از طریق کارهای خود و کارهای دیگران زندگی خواهد کرد.
مجلس حزب کاگران کردستان
PKK
اوت ۲۰۰۶
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هســتی انســان مربوطانــد» .مـ�ا در اینجـ�ا در صــدد آن هستــیم تـ�ا ایـ�ن نگــاه را دنبــال کنیـ�م و ببینیـ�م چگونـ�ه در موضــوع سیاسـ�ت بـ�ه
کاوش میپـ�ردازد.
مت��ام آث��ار کورنلی��وس کاستــوریادیس ،از نخس��تین انتقادهای��ش ب��ر «فری��بکاری اس��تالین» و پدی��دهی بوروکراس��ی در اتح��اد ش��وروی در
دهههـ�ای  40و  ،50ت��ا تحلی��ل تح��رک رسمای��هداری جدی��د و سـ�ازماندهی مب��ارزه کارگ��ری ،و ت��ا ِ
ِ
تعری��ف دوب��ارهی
نق��د مارکسیس��م و
نظری��هی انق�لاب ،پیرام��ون تنه��ا ی��ک پرس��ش سیاس��ی ش��کل گرفت��ه اس��ت« :چگون��ه انس��انها میتوانن��د خ��ود ب��ر خ��ود حکوم��ت کنن��د؟» از
ای��ن نظ��ر ،ه��دف مت��ام تحلیله��ای کاس�تـوریادیس از چه��ل س��ال پی��ش ب��ه اینس��و ج��ز ای��ن نب��وده اس��ت ک��ه مش��خصههای هستیشـ�ناختی
و سیاسـ�ی جنبـ�ش ایجــاد جامعـ�ه بـ�ه دسـ�ت خــود جامعـ�ه را نشــان دهـ�د .امـ�ا جامعـ�های کـ�ه خــود را بـ�ه دسـ�ت خــود ایجــاد میکنــد ،چیسـ�ت
و چگون��ه میتوان��د ای��ن کار را انج��ام ده��د؟ ب��ه عب��ارت دیگ��ر ،چگون��ه گروه��ی از شهــروندان موف��ق میش��وند قوانی��ن خ��اص خ��ود را
وضـ�ع کننــد؟

و

خــــــومختاری
د
دموکراسی

کورنلیوس کاستوریادیس

اندیشـ�هی انتقاــدی کورنلیــوس کاسـ�توریادیس بـ�ا آن کـ�ه مدتـ�ی
طوالن��ی در دسـترس همــگان نبــوده اسـ�ت ،ام��ا ب��ر تشــکّل فکـ�ری
جریانه��ای سیاس��ی بیستس��الهی اخی��ر فرانس��ه و دیگ��ر کشـ�ورها
نیـ�ز بیتأثیـ�ر نبوــده اسـ�ت .بـ�ا ایـ�ن همـ�ه انتشــار کتــاب در برابـ�ر
جن��گ ب��ه سـ�ال  1981و ورود وی ب��ه «مدرس��هی مطالع��ات عال��ی در
زمین��هی علـ�وم اجتامعـ�ی» در بهـ�ار  1980موجـ�ب شـ�د تـ�ا اهمیـ�ت
فک��ری و اصال��ت خالق��هی اندیش��هی کاستــوریادیس در خ��ارج از
چارچـ�وب محــدود روش��نفکران پاریس��ی نی��ز دریاف��ت شـ�ود.

50

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

امرــوزه کار فکـ�ری کاس��توریادیس جای��ی را دارا اس��ت ک��ه درخـ�ور
آن اس��ت .ارزش فلس��فی و سیاس��ی کار فک��ری وی برخاس��ته از
نگاهـ�ی اسـ�ت کـ�ه وی بـ�ه جهــان کنونـ�ی دارد .نگاهـ�ی کـ�ه همرــاه بـ�ا
روشـ�نبینی متحیـ�ر اسـ�ت و همرــاه بـ�ا ریشخــند نگ�رـان ،و میکوشـ�د
بـ�ه درون «گــره شگــفتانگیز پرسـ�شهایی» رســوخ کنـ�د «کـ�ه بـ�ه

دموکراسی آتن
کاس��توریادیس پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش را در تجرب��هی دموکراس��ی یون��ان مییاب��د .وی میگوی��د «در یون��ان اس��ت ک��ه نخسـ�تین منون��هی
جامعـ�های را میبینیـ�م کـ�ه در آن در بــاب قوانیـ�ن آن جامعـ�ه رصاحتـاً بحـ�ثو گفتگـ�و میکننـ�د و ایـ�ن قوانیـ�ن را تغییـ�ر میدهنــد» .سیاسـ�ت
در آتـ�ن امــری مربــوط بـ�ه همـ�ه و بـ�ه هـ�ر یـ�ک از افرــاد بــود .سیاسـ�ت در آنجـ�ا نـ�ه تابـ�ع ارادهی مقامـ�ی ج�دـایِ از ش��هروندان بــود و نـ�ه
برخاسـ�ته از عمل��ی ورا ِء آرا ِء و عقایـ�د ،بلک��ه حاص��ل رشک��ت همــگان بـ�ود در امـ�ور عموم��ی دولتشـ�هر .تنه��ا آن کس��ی ش�هـروند ب��ه شـمار
میآمـ�د کـ�ه عقیــدهاش را بـ�ا رصاحـ�ت و صداقـ�ت و در حضــور دیگرــان در مجمـ�ع دولتشــهر ابرــاز میکــرد .بـ�ه ایـ�ن خاطـ�ر بــود کـ�ه
ش��هروندان آتنـ�ی از قبــول «منایندگـ�ی سیاســی» ا َبـ�ا داش�تـند ،زیـرا «بـ�ه مجــرد آن کـ�ه «مناین��دگان» دامئـ�ی برقرــار ش�وـند ،دیگـ�ر ق�دـرت ،فعالیـ�ت
ِ
هیئ��ت محـ�دود «منایندــگان» واگـ�ذار میشـ�ود».
و ابتـ�کار عم��ل سیاس��ی از هیئ��ت ش��هروندان سـ�اقط میش��ود و ب��ه
ق��درت در دموکراس��ی آت��ن ج��زء الیتج��زای زندگ��یِ پولی��س (دولتش��هر) ب��ود .و البت��ه مقص��ود قدرت��ی نب��ود ک��ه ب��ه رغ��م ارادهی شـ�هروندان
ایجــاد میشــد ،بلکـ�ه قدرتـ�ی بــود کـ�ه آنــان خــود آن را ایجــاد میکردنـ�د .قدــرت در آتـ�ن نهاــدی جــدا از هیئـ�ت ش��هروندان نبــود .پولیـ�س
آتـ�ن دولـ�ت بـ�ه مفهــوم جدیـ ِـد کلمـ�ه نبــود .بـ�ه عباــرت دیگــر ،مفهــوم قدــرت سیاسـ�ی شـ�هروندان منبعـ�ث از دس��تگاهی بوروکراتیـ�ک نبــود کـ�ه
خــود در عینحــال شکــلی رضوری و مطلـ�ق از هســتی اجتامعـ�ی باشـ�د .حفـ�ظ و حراسـ�ت از وحــدت و یکپارچگـ�ی هیئـ�ت سیاسـ�ی جامعـ�ه
در پولی��س آت��ن تنه��ا از طری��ق مشـ�ارکت همگان��ی ش�هـروندان در خَل��قِ «فض��ای عموم��ی» می�سر میگش��ت .ام��ا دموکراس��ی نی��ز تنه��ا از
رهگ��ذر «عموم��ی» را در اینج��ا ب��ه پیـ�روی از هان��ا آرن��ت در براب��ر اصط�لاح «خصوص��ی» ب��ه کار میب��رد ک��ه ،در نظ��ر وی ،اگ��ر ه��م محـ�و ِر
اصلـ�ی نباشــد ،یکـ�ی از محورهــای اصلـ�ی سیاسـ�ت جدیـ�د اسـ�ت.
شبحِ حاکمیت مردم
س��لطهی جدی��د از طری��ق نوع��ی صنع��ت شبحس��ازی اع�مال میش��ود؛ بدینترتی��ب ک��ه تصوی��ری دلنش��ین از فرمانــرداری و تبعی��ت میسـ�ازند
و آن را پدی��دهای رضوری و طبیع��ی میمناین��د .بنابرای��ن فرمانــرداری جدی��د ب��ه ش��کل نوع��ی فریبـ�کاری سیاس��ی تظاه��ر مییاب��د ک��ه از
سوــئی بـ�ر حاکمیـ�ت مرــدم صحـ�ه میگ�ذـارد و از ســوی دیگـ�ر مش�اـرکت آنهـ�ا را در برنامـ�هی ایجاــ ِد جامعـ�ه بـ�ه دسـ ِ
ـت خــود جامعـ�ه غدغـ�ن
میکن��د .کاس��توریادیس در اینج��ا فرمانــرداری ف��ردی و فرمانــرداری اجتامع��ی را دو روی ی��ک س��که میدان��د .بدینترتی��ب ک��ه صحب��ت از
جامع��هی فرمانبـردار مستــلزم آن اس��ت ک��ه قبـلاً تحلیل��ی از فراین��د اجتامع��ی ساختهشـ�دن فــر ِد فرمانبـردار در دل ای��ن جامع��ه وجـ�ود داشـ�ته
باش��د .و ای��ن من��وط ب��دان اس��ت ک��ه مس��ئله می��زان پذی��رش اف��راد نس��بت ب��ه ارزشهای��ی ک��ه نظ��ام سیاس��ی پدی��د م��یآورد ط��رح ش��ود .وی
میگویـ�د« :ایـ�ن پذیــرش مسلــامً جــای چــونو چ ـرا دارد ،چ ـرا کـ�ه در کناــ ِر آن لحظاتـ�ی از طغیــان در برابـ�ر نظــام نیـ�ز دیــده میشــود .امـ�ا
ب��ا ای��ن هم��ه پذیـ�رش اس��ت و انفعـ�ال رصف نیس��ت .ای��ن را میتــوان ب��ه راحت��ی در اطرــ ِ
اف خـ�ود دی��د .و وانگهـ�ی ،اگ��ر مــردم واقعـ�اً نظـ�ام
را منیپذیرفتن��د ،هم��ه چی��ز در ع��رض چن��د سـ�اعت ب��ه ه��م میریخ��ت...
در چنی��ن چش��ماندازی ،کاس��توریادیس «بوروکراس��ی» را عن�صری مش�ترک سیاس��ی رشق و غ��رب میدان��د .وی مینویس��د ک��ه «ای��ن دو
نظـ�ام شبــاهت عمیق��ی ب��ه یکدیگ��ر دارنـ�د ،و البت��ه متایـ�زی بی��ن آنه��ا نی��ز هسـ�ت؛ مـ�ن ،ب ـرای بیـ�ان اجامل��ی ای��ن متایـ�ز ،کش�وـرهای غـ�رب
را کش��ورهای دارای رسمایـ�هداری بوروکراتیـ�ک پاــره پاــره تعریـ�ف میکنـ�م و کش��ورهای رشق را کش��ورهای دارای رسمایـ�هداری بوروکراتیـ�ک
رسارسی ...ب��ه ای��ن صــورت نی��ز میتــوان گف��ت ک��ه بوروکراس��ی کش�وـرهای رشق بوروکراس��ی «ســخت» اس��ت و بوروکراس��ی کش�وـرهای غـ�رب
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بوروکراس��ی «نـ�رم».
بدینترتیــب ،آنچـ�ه کــه ،بـ�ه عقیــدهی کاس��توریادیس ،ایـ�ن دو شــکل بوروکراسـ�ی جدیـ�د را از یکدیگـ�ر متامیـ�ز میگردانــد ،میزــان دخالـ�ت
دول��ت اس��ت .ام��ا نظ��ارت دول��ت آن��گاه میتوان��د افزای��ش یاب��د ک��ه دس��تگاهی بوروکراتی��ک وج��ود داش��ته باش��د .تحلی��ل کاس��توریادیس از
مـ�دل روس��ی بوروکراس��ی وجـ�ود ای��ن دستــگاه را نشـ�ان میده��د .در مقال��های متعل��ق ب��ه سـ�ال  1949درب��ارهی «رواب��ط تولی��د در روسـ�یه»،
نخستــین انتقادهــای کاس��توریادیس از بوروکراسـ�ی روســیه ظاهـ�ر میشوــد ،یعنـ�ی از ترکیـ�ب اجتامعـ�ی تاریخـ�ی تاــزهای «کـ�ه انحصــار تعییـ�ن
رشای��ط تولی��د را عمومـاً ،و تعیی��ن رشای��ط کار ماهران��ه را خصوصـ�اً در دس��ت خـ�ود دارد» .ام��ا ای��ن نتیجهگیـ�ری انتقـ�اد دیگـ�ری را ب��ه دنبـ�ال
دارد ک��ه از آن قاطعانهت��ر اس��ت و در آن نش��ان داده میش��ود ک��ه پاس��خ تروتس��کی از بوروکراس��ی ـ ک��ه آن را «ترکیب��ی انگل��ی و گـ�ذرا»
میدان��د ـ منیتوان��د خـ�ود ب��ه خـ�ود و بــدون بررس��ی مجـ�دد مقولههـ�ای سیاس��ی و اقتصــادی مارکسیس��م انجـ�ام شـ�ود.
ای��ن نکت��ه از مطالع��هی دو نوش��ته مرب��وط ب��ه س��الهای  1955و  1957بـ�ه نــام «درباــرهی محتوــای سوسیالیســم» آشکــار میشــود« :بـ�ر
رس مس��ئله بوروکراس��ی اســتالینی ب��ود ک��ه م��ا کار نقدم��ان را ،در د ِل تروتسکیس��م ،آغ��از کردی��م ...ب��ه عقی��ده تروتس��کی سیاس��ت اسـ�تالین
را مناف��ع بوروکراس��ی روسـ�یه قاب��ل فه��م میســازد ـ ک��ه خـ�ود محصـ�ول تغیی��ر ماهی��ت انقـلاب اکت�بر اس��ت .ای��ن بوروکراس��ی ب��ه لحـ�اظ
تاریخــی ،هیـ�چ «واقعیـ�ت وی��ژه»ای نداشـ�ت و رصف ـاً یـ�ک «حادثــه» بــود ...امـ�ا بـ�ه عقیــدهی مــا ،آنچـ�ه کـ�ه بالفاصلـ�ه ـ و در خــال جنـ�گ
ـ پدیــدار شـ�د ،مســئله فـترت نبـ�ود و منیتوانس��ت ه��م باشـ�د ،بلک��ه مســئلهی جه��ت تحـ�ول تاریخ��ی بــود ،و متـ�ام بنای��ی ک��ه تروتسـ�کی
میساــزد ،از اســاس ،اسطــورهای اسـ�ت».
آنـ�گاه از ای�ـن پرس�ـش در ب�اـب جه�ـت تح�وـل تاریخ�ـی انق�لاب روس�یـه پرس�ـش دیگ�رـی زاده میش�ـد در ب�اـب جوه�ـر ای�ـن تجرب�ـهی انقالب�ـی ـ
ک��ه از پرس��ش نخس��ت عمیقت��ر ب��ود« .در نهای��ت ،از ای��ن انق�لاب سوسیالیس��م نب��ود ک��ه رس برــآورد؛ بلک��ه جامع��های ب��ود متک��ی ب��ر اسـ�تثامر
وحشتــناک و رسکـ�وب مطل��ق کارگـران ک��ه هی��چ تفاوت��ی ب��ا بدتری��ن اشــکال رسمای��هداری نداشـ�ت ،ج��ز آن ک��ه بوروکراس��ی جـ�ای کارفرمایـ�ان
خصوص��ی را گرف��ت و «برنام��ه» ج��ای «ب��ازار آزاد را».
بنابرای��ن کاری ک��ه میمان��د آن بـ�ود ک��ه سوسیالیس��م را در وراء خصل��ت بوروکراتی��ک ایدئولــوژی بولشوــیکی مجدــدا ً ارزیاب��ی کنی��م .زیـ�را
«هی��چ جنب��ش سوسیالیس��تی آگاهان��های ک��ه از پاس��خ ب��ه ای��ن سـ�ؤال دیگ��ر اس��ت :رسمای��هداری چیس��ت؟ و ریش��ههای واقع��ی بحـ�ران
جامع��هی مع��ارص چ��ه هســتند؟»
در واقـ�ع ،ای��ن س��ه ســؤال را کاســتوریادیس ،در متـ�ام مدت��ی ک��ه ب��ه تفک��ر در بـ�اب سیاس��ت مشــغول بــوده اسـ�ت ،مکـ�رر و مکـ�رر طـ�رح
کـ�رده اس��ت .بیتردی��د کن��ار گذــاردن کلم��هی «سوسیالیس��م» از پای��ان ده��هی  70و ب��ه کار بــردن اصطـلاح «جامع��هی خودمختــار» ب��ه جـ�ای
آن ـ ک��ه زبانبازیه��ا و س��خنپردازیهای سیاستپیشـ�گان کمت��ر آن را دســتاملی کـ�رده و میتوان��د بکن��د ـ هی��چ تغیی��ری در محتـ�وای
مســئلهی کاس��توریادیس ندــاده اس��ت .وی در مقدم��های ک��ه در سـ�ال  1979بـ�ر مجموعـ�های بـ�ه نــام «محتوــای سوسیالیســم» مینویسـ�د
ب��ه کن��ار گـ�ذاردن ای��ن کلم��ه اش��اره میکن��د« :روش��ن اس��ت ک��ه اصطالح��ات سوسیالیس��م و کمونیس��م از ای��ن ب��ه بع��د بای��د کن��ار گـ�ذارده
شـ�وند( ...چ��ه) خـ�واه ناخــواه ،سوسیالیس��م در نظ��ر اکرثی ِ
��ت قری��ب ب��ه اتف��اق افـ�راد یاــدآور رژیم��ی اس��ت ک��ه در روس��یه و کشوــرهای مشـ�ابه
آن مس��تقر ش��ده اس��ت ...ی��ا آنک��ه سوسیالیس��ت ب��ه احزاب��ی گفت��ه میش��ود ک��ه کس��انی همچ��ون میـتران ،کااله��ان ،اشـ�میت ،و دیگـ�ران،
یعن��ی چ��رخ و دندهه��ای «سیاس��ی» نظ��م موج��ود در کشوــرهای غ��رب آنه��ا را اداره میکنن��د .ای��ن واقعیته��ا آنق��در بـ�زرگ و آشـ�کار
هستــند کـ�ه منیتوــان متایزــات ریشهش��ناختی و معنایـ�ی بـ�ه جنگشــان رفـ�ت ...آنچـ�ه را کـ�ه از اصطــاح جامعـ�هی سوسیالیسـ�ت در مدّنظـ�ر
بــود ،از ای��ن پ��س جامع��هی خودمختـ�ار مینامیـ�م».
ِ
دس��ت جامع��ه اس��ت :بدینمعن��ی ک��ه س��ازماندهی
ام��ا آن ک��ه میگوی��د جامع��هی خودمخت��ار ،مقص��ودش س��ازماندهی رصی��ح جامع��ه ب��ه
چنی��ن جامع��های حاص��ل کار اعضـ�ای آن جامع��ه اس��ت .بنابرای��ن خالقی��ت سیاس��ی در جامع��هی خودمختاــرر ،خالقیت��ی مشـترک اسـ�ت ،چـ�را
ک��ه تاب��ع تصمی��م همــگان اس��ت .بدینگون��ه جامع��هی خودمختـ�ار جامع��های اس��ت ک��ه ب��ه دس��ت خـ�ود ایجـ�اد میشـ�ود و ب��ه دس��ت خـ�ود
تغیی��ر میکن��د .ام��ا «تغیی��ر جامع��ه ب��ه دس��ت خ��ود تنه��ا هنگام��ی می�سر اس��ت ک��ه اف��رادی وج��ود داش��ته باش��ند ک��ه چنی��ن تغیی��ری در
جامعـ�ه را مدّنظـ�ر قرــار دهنـ�د و بتواننـ�د آن را بـ�ه عمـ�ل درآورنــد» .از ایـ�ن جهــت ،مادامـ�ی کـ�ه اعضــای یـ�ک جامعـ�ه ارزشهایـ�ی را کـ�ه
برمبنـ�ای آنه��ا جامع��ه س�اـزمان یافت��ه اسـ�ت ،ب��ه نحـ�وی بنیادیـ�ن ،مــورد پرس��ش قـرار ندهنـ�د ،مســئلهی ایجـ�اد جامع��ه ب��ه دسـ ِ
�ت خـ�ود پاسـ�خی
نخواهـ�د یافـ�ت .بنابرایـ�ن هـ�ر پدیــدهی سیاسـ�ی تاــزه مس�تـلزم تغییــری روانـ�ی در س��اختارهای ذهنـ�ی اعضــای جامعـ�ه اسـ�ت .زیرــا« ،مثـ�ل
همیشـ�ه وقتـ�ی ایجــاد جامعـ�ه منظــور نظـ�ر اســت ،موضــوع دو جهـ�ت دارد :یکــی ،قلمرــ ِو خیــال اجتامعــی ،مفاهیـ�م خیالـ�ی و نهادهایـ�ی کـ�ه
ایـ�ن قلمــرو پدیـ�د مـ�یآورد؛ و دیگرــی ،وضعیـ�ت روانـ�ی هـ�ر یـ�ک از افرــاد انســان و قیوــدی کـ�ه ایـ�ن وضعیـ�ت بـ�ر ایجــاد جامعـ�ه تحمیـ�ل
میکن��د و خ��ود ب��ه س��هم خوی��ش از س��وی جامع��ه متح ّم��ل میشـ�ود».
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بنابرای��ن منیتوان��د تغییـ�ری در نهــا ِد جامع��ه پدی��د آیـ�د ،بیآنک��ه افـراد آن را بپذیرن��د .و بدیندلی��ل جامع��های ک��ه خـ�ود را در قوانین��ش بـ�از
میشناســد ،میتوانـ�د در هـ�ر لحظـ�ه آنهـ�ا را تغییـ�ر دهـ�د.
معنای دموکراسی را به آن بازگرداندن
ام��ا در ای��ن خص��وص وضعی��ت جوام��ع کنون��ی غ��رب چگون��ه اس��ت؟ بای��د آنه��ا را جوام��ع خودمخت��ار ب��ه ش�مار آورد ی��ا جوام��ع فرمانـبردار؟
مس��لامً کاس��توریادیس ا َب��ا دارد از ای��ن ک��ه اصط�لا ِح «دموکراس��ی» را در گفتگ��و از جوام��ع غرب��ی ب��ه کار ب��رد ،ام��ا در ع��وض آنه��ا را
«ا ُلیگارش��یهای لیـبرال» میدان��د .وی میگوی��د« :در جای��ی ک��ه روزنامهنگــاران ،سیاس��تمداران و نویســندگان نســنجیده و ب��دون فک��ر از
دموکراس��ی صحب��ت میکننـ�د ،چـ�را بای��د از الیگارش��ی لی ـرال حـ�رف زد؟ ب ـرای آنک��ه دموکراس��ی ب��ه معنـ�ای قــدرت ی��ا مــردم اسـ�ت ،و حـ�ال
آنکـ�ه ایـ�ن رژیمهـ�ا زیـ�ر سلــطهی قرشهــای خاصـ�ی قرــار دارنـ�د :یعنـ�ی رسمایـ�هداران و صاحبــان صنایـ�ع ب�زـرگ ،نظــام اداری ،مقامــات عالـ�ی
رس نفهمـ�ی
رتبـ�هی دولتـ�ی و سیاسـ�ی و جـ�ز آن .مسلــامً در ایـ�ن رژیمهـ�ا مرــدم حقوقـ�ی دارنــد؛ مسلــامً ایـ�ن حقوــق ،آنطــور کـ�ه عــدهای از ِ
ادعـ�ا کردهانــد« ،رصف ـاً ص�وـری» نیســت ،فقـ�ط ناقـ�ص اسـ�ت .امـ�ا مرــدم قدــرت ندارنـ�د :آنهـ�ا نـ�ه حکومـ�ت میکننـ�د و نـ�ه بـ�ر حکومـ�ت
نظــارت دارنـ�د؛ ن��ه حک��م صــادر میکنن��د و ن��ه قانـ�ون وض��ع میکننـ�د؛ آنه��ا داوری منیکنن��د .آنه��ا میتوانن��د ه��ر از گاه��ی بخ��ش ظاهـ�ری
ـ ی��ا مرئ��ی ـ حکوم��ت را از طری��ق انتخاب��ات تنبی��ه کنن��د»...
بنابرایـ�ن کاس��توریادیس لیربالیسـ�م و دموکراسـ�ی را در مقابـ�ل یکدیگـ�ر مینهـ�د .بـ�ا ایـ�ن همــه ،وی تـ�ا آنجـ�ا پیـ�ش منـ�یرود کـ�ه آنچـ�ه را کـ�ه
«مؤلفـ�هی دموکراتیــک» الیگارشـ�یهای لیبـرال میخوانــد ،و نتیجـ�هی مس�تـقیم قرنهـ�ا مب�اـرزهی اجتامعـ�ی و سیاسـ�ی در تاریـ�خ اروپـ�ا
میدانــد ،نفـ�ی کنـ�د .بنابرایـ�ن دموکراســی ،در نظـ�ر کاس��توریادیس ،فکــری اساس ـاً اروپائـ�ی یــا ،آنگونـ�ه کـ�ه دوسـ�ت دارد بنامدــش ،یونانـ�ی
ـ غربـ�ی اسـ�ت .پـ�س صحبـ�ت از دموکراسـ�ی بـ�ه صورتـ�ی کـ�ه انگــار کاالیـ�ی قابـ�ل صدــور اســت ،نشاــنهی جهـ�ل و س��وءنیت اسـ�ت .زیـرا بـ�ه
کشــوری ک��ه در آن اشخــاصی ک��ه قــدرت را در دس��ت دارنـ�د ،تنه��ا در عـ�رض ی��ک روز تغیی��ر میکننـ�د« ،دموکراتیـ�ک» منیگوینـ�د ،هامنطـ�ور
ک��ه کشـ�وری را ک��ه در آن تنه��ا ی��ک کارگاه مونت��اژ برپ��ا ش��ده اس��ت «رسمای��هدار» منیخوانن��د .دموکراس��ی برنام��های اس��ت جمع��ی بـ�رای
تغییـ�ر نهادهــای جامعـ�ه .دموکراسـ�ی برنامـ�های اسـ�ت سیاسـ�ی کـ�ه پیش�اـپیش هرگونـ�ه مفهومـ�ی از تســلط و سلــطه را نفـ�ی میکنـ�د.
متایز دموکراسی از رسمایهداری
ِ
گس�ترش نامح��دو ِد س��لطهای
ب��ه عک��س ،رسمای��هداری ،آنچن��ان ک��ه کاستــوریادیس تعریف��ش میکن��د« ،برنام��هی جنونآس��ا ،ام��ا مؤث�� ِر
«معقوــل» اســت» .بدینترتیـ�ب ادارهی جامعـ�ه از طریـ�ق رسمایـ�هداری نقطـ�هی مقابــلِ ایجاــ ِد دموکراسـ�ی بـ�ه دسـ�ت جامعـ�ه اسـ�ت .بنابرایـ�ن
رسمای��هداری و دموکراس��ی از جوه��ر یکســانی نیستــند ،حت��ی اگ��ر ه��ر دو ،پدیدههای��ی اروپای��ی ه��م باشـ�ند.
تاری ـ ِخ دموکراسـ�ی تاری ـ ِخ رسمایـ�هداری نیسـ�ت .امـ�ا مارکسیسـ�م سنــتی هرگـ�ز نـ�ه توانسـ�ت و نـ�ه خواسـ�ت ایـ�ن دو تاریـ�خ را از یکدیگـ�ر
متامی��ز ساــزد؛ ب��ه همی��ن خاط��ر هربـ�ار ک��ه ب��ه رسمای��هداری میتاخـ�ت « ،عن�صر دموکراتیــک» ،الیگارش��یهای لیـرال را هـ�دف انتقادهـ�ای
خ��ود قـ�رار م��یداد .انتقادهای��ی ک��ه کاس��توریادیس ناکاف��ی میدانس��ت ،زیـ�را ،ب��ه گفت��هی وی« ،وقت��ی میخواهی��م مفه��وم ادارهی کارگـ�ری،
یعن��ی ادارهی تولی��د ب��ه دس��ت تولیدکنندــگان ،را بپرورانی��م ،خیل��ی زود ب��ه مسـ�ئلهی تکنولـ�وژی برخـ�ورد میکنی��م .ام��ا مارک��س در اینبـ�اره
هی��چ چی��ز ب��رای گف�تن نـ�دارد .مارکسیس��تهای س��نتی از تکنول��وژی رسمای��هداری چ��ه انتق��ادی میکنن��د؟ هی��چ انتق��ادی .آنچ��ه آنه��ا از
آن انتقـ�اد میکننـ�د ،تغیی��ر جهـ ِ
�ت تکنولــوژی ب��ه نفـ�عِ رسمای��هداران اسـ�ت ،آن ه��م تکنولــوژیای ک��ه ب��ه نظ��ر آنهـ�ا ،ب��ه خــودی خــود ،جـ�ای
حــرف ن�دـارد .و آیـ�ا آنــان از س��ازمان کارخانـ�ه هـ�م در نظــام رسمایـ�هداری انتقــاد میکنــد؟ نـ�ه .مسلــامً وی جنبههــای غیرانساــنی و ظاملانـ�ه
تجس��م عقالنی��ت اس��ت و ع�لاوه ب��ر آن ،وضعیت��ی اس��ت ک��ه کام�لاً و رضورت��اً از
آن را افش��ا میکن��د .ام��ا در نظ��ر او ،ای��ن سـ�ازمان بواق��ع ّ
دل تکنولوــژی زاده شــده اسـ�ت ...بدینخاطـ�ر اسـ�ت کـ�ه اگـ�ر بخواهیـ�م در چشـ�مانداز مفاهیـ�م خودگردانــی ،خودمختاــری یـ�ا حکومـ ِ
ـت بـ�ر
خــود در اجتامعــات انساــنی بیندیشیــم ،آنگــاه برخـ�ی از نظرــات آناــن ،در حکـ�م تختـ�ه ســنگهای عظیمـ�ی خواهنـ�د بــود کـ�ه را ِه نگــاه مـ�ا
را س��د میکننـ�د».
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ترتیـ�ب ،ممکـ�ن استــ در ی��ک دموکراس�یـِ ص��وری ک��ه ب��ه نظ�رـ میرس��د مرــدم ی��ا مناین��دگان م�رـدم حکوم�تـ میکننــد ،توزیــع قــدرت واقعــی
کامـاً غیردموکراتی��ک باشــد .یــا برعکســ ،در ی��ک نظ�اـم سیاسیــ ک��ه در آن ســلطنت ی��ا ارشاف ب�هـ ص��ورت فرمایش�یـ حکوم�تـ میکننــد ،شــاید ایــن
واقعیــت آشــکار نباشــد کــه قــدرت واقعــی در دســتان مــردم اســت.

دمــــــــوکراسی
دموکراتــــــــیک

ای��ن ابه��ام در ه��ر دو واژهی ساــزندهی دموکراس��ی ،از زم��ان ش��کلگیری مفهــوم و واقعیــت دموکراســی وجــود داشــته ،و بنابرایــن درک معنــا و
تاریخــ دموکراس��ی ،اهیم��ت وی��ژهای دارد .لف�ظـ دموکراس��ی در اص��ل در دولتشــهرهای یونــان باســتان پدیــد آمــد و مـراد از آن حکومــت «دمــوس»
ی��ا «عام��هی مـ�ردم» اســت ،یعنــی ح�قـ همگــان ب��رای رشک��ت در تصمیمگیرــی در مــورد ام�وـر همگانــی جامعـ�ه .ای��ن ش��کل از حکومتــ بهویــژه
در آتـ�ن و در ســدهی پنج��م قب��ل از میلـاد پدی�دـ آم�دـ و در آن همـ�هی م��ردم ب��ه ج��زء زنـ�ان و ب�رـدگان ،مس��تقیامً در وضــع قوانی��ن رشک�تـ میکردنــد
و ب��رای امــور اجرایـ�ی نی�زـ ب��ه نوبــت عه��دهدار س��متها میش��دند ،و دادرساــن دادگاههـ�ا نی��ز ب��ا قرعهکش��ی برگزی��ده میشــدند .جمهــوری روم
نیـ�ز ب��ا برخ��ی از جنبههــای دموکراســی آش��نایی داشــت و روش منایندگ��ی نخس��تین ب��ار در آن ب��هکار بس�تـه ش��د ،ام��ا ب��ا پیدایشــ دورهی امپراتــوری،
دموکراس��ی نی��ز از آن حکوم��ت رخـ�ت بربســت.

دموکراسی از دیدگاه عبداله اوجاالن
در ای��ن بخ�شـ ب��ه نگاه��ی اجامل��ی بـ�ه دیـ�دگاه و تعری��ف عبدال��ه اوجاــالن ب��ه عن�وـان یکیــ از فالس��فهی عـصر حاــرض میپردازیــم .ایــن نوشــتار
در دو بخ��ش یک��ی تعری��ف مفهوم��ی پدی��دهی دموکراسیــ از دی�دـگاه ایش��ان و دیگ��ری مسـ�الهی اخ�لاق ،سیاس��ت و دموکراس��ی در جامع��هی
خاورمیانهــ میباشــد.

زانا پشکۆ
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بـ�ه درازای تاری�� ِخ اجتامعیشـ�دن برشی��ت مبح�ثـ دموکراســی در می��ان بودهاســت؛
بهخص��وص در می��ان فالس��فه و اقش��ار روش��نگر جامع��ه ،مساــلهی تعریــف و تعبیــر
دموکراس��ی ج��زو مساــیل اساسیــ و بنیادی��ن بـ�ه شــار میرفــت .همچنــان کــه مشــاهده
میکنی��م ،ام�رـوزه نی��ز دموکراسیــ یک��ی از مهمتری��ن مس��ایل جامع��هی انس��انی بهشــار
میآیــد ،بــه طــوری کــه در هــر محفــل روشــنفکری و فراتــر از آن در بطــن جامعــه نیــز
بـ�ه تفسـ�یر دموکراسـ�ی پرداخت�هـ میشــود .در نوشــتار حــارض ســعی بــرآن شــده تــا
نگاهــی کوتــاه بــه تعاریــف و تفاســیر دموکراســی پرداختــه شــود و بــا کنــار هــم ق ـرار
دادن آنهــا بتـ�وان مناسـ�بترین و واقعبینانهتریــن تعریــف را معرفــی منــود .در یــک
تعری��ف کلــی میت�وـان گف��ت ک��ه دموکراســی ب��ه شـ�یوهای از حکوم��ت اطلـاق میگــردد
ک�هـ در آن ادع�اـ میش�وـد کهــ حکوم��ت توس��ط مــردم مدیری�تـ میشــود .دموکراســی
ماننــد بســیاری از اصطالحــات اصلــی علــم سیاســت ،از جملــه خــود «سیاســت» در اصــل
واژهای اس��ت یونانــی ک�هـ از دو واژهی کوتاهتــر «دمــوس» و «کراتیــا» تشــکیل شــده
اس�تـ .ه��ر دو اصط�لاح چنــد معن��ی دارن�دـ؛ «دم�وـس» میتوان�دـ ه�مـ ب��ه معن��ای کلی��هی
شهــروندانی باش�دـ ک��ه در پولی��س یــا دولت-ش��هر زندگیــ میکننــد ،و هــم بــه معنــای
«اراذل و اوب��اش» ی��ا «تـ�ودهی ع��وام» و ی��ا «قرشه��ای فرودس��ت» ب��هکار رود« .کراتــوس»
میتوانــد هــم بــه معنــای «قــدرت» و هــم بــه معنــای «قانــون» باشــد کــه ایــن دو
معن��ای یکساــنی ندارن��د .زی��را میت��وان گروههــا ی��ا اف ـرادی را ب��ه تص��ور درآورد کــه
بیآنکــه بــه صــورت رســمی و مشــهود حکومــت کننــد ،دارای قــدرت باشــند .بــه ایــن

دموکراسی چیست؟
مفهــوم دموكراس��ی ،ه��م در عم�لـ بهطوــرفرــاوان مـ�ورد اســتفاده ق��رار میگی��رد و ه�مـ بهش��كلی مغای�رـ ب��ا ماهیت��ش تفس��یر میشــود ،بنابرایــن
تعری��ف صحیــح آن حائـ�ز اهمیــت اس��ت .دربـ�ارهی دموكراسـ�ی ،ك��ه باــ وج��ود آش�فـتگیِ مفهومـ�ی و غوغـ�ا ب��ر رس آن ف��راوان ب��هكار م��یرود ،میتــوان
تعاری��ف مح��دود و وس��یعی انجـ�ام داد .در معن�اـی وســیع كلم��ه ،میت�وـان دموكراســی را بهعن�وـان خــودـ مدیریتــی اجتامعاتــی تعریــف منــود كــه بــا
دول��ت و ق��درت آش��نا نش��دهاند .خ��ودـ مدیریتیه��ای اجتامع��ات كالن ،قبیل�هـ و عشیــره[یا ای��ل] در چارچ��وب ای��ن دس��تهبندی ق��رار دارد .میتــوان
در آن دس��ته از جوام��ع ك��ه پدیدهه��ای قـ�درت و دولتــ ب��ه ش��دت رواج دارن��د ،مدیریته��ای ذات��یای ك��ه خ��ارج از مدیریته��ای قدرتمحــور
و دولت��ی باق��ی ماندهانــد را در معنــای محــدود كلمــه ،در چارچــوب دموكراســی مــورد ارزیابــی قـرار داد .در جوامــع دولتــی ،نــه دموكراســی و نــه
مدیریته��ای مس��تبد بهط��ور خال��ص برق��رار منیباشــند .عمدت�اـً نوع��ی پدیـ�دهی مدیریت��ی مختل��ط وج��ود دارد .ای��ن نی��ز رژیمهای��ی را بهوجــود
مـ�یآورد كــه ب ـرای فاســدمنودن هــم قــدرت و هــم دموكراســی ،بــاز و مســاعدند .قــدرت دولتــی بــه اقتضــای رسشــت خــود ،در مناســباتش بــا
جامع��ه ناچ��ار از واپسكشـ�اندن و محدودمنــودنِ دموكراس��ی اس��ت .نیروه��ای دموكراس��ی نی��ز درصددن��د تـ�ا ب��ر پای��هی بهرسمیتنشــناخ ِنت دولــت،
مرزهاــی خوی��ش را بهطــور مســتمر توســعه دهنــد .ماهیــت مســئله از اغتشــاش و غوغــای میــان دولتــی كــه در پــی آن اســت تــا نقــاب دموكراســی
ب��ر چه��رهی خویـ�ش بزن��د و دموكراس��یای كـ�ه خواه�اـن مبدلش�دـن ب��ه دول�تـ اس��ت ،نشــأت میگیـ�رد .در مت��دن اروپ�اـ ،ای��ن آشــوب بهگون��های
سیستــامتیك ایجـ�اد گش�تـه اس��ت .ام��ا در جوام��ع رشقـ�ی ،تف��اوت می��ان طبیع��ت جامع��ه و دولتــ عمیقتـ�ر میباش��د .در مت��دن اروپ��ا ،خ�وـدـ
محدودگردان��ی ق��درت دولت��ی از طری�قـ قوانی��ن اساســی و محدودســاخنت جامعــه كــه عمدت ـاً از طریــق دموكراســی مبتنــی بــر منایندگــی صــورت
میگیــرد ،درگیرــی ش��دید بی��ن آن دو را تلطیــف من�وـده و ام��كان همزیستیش��ان در یكج��ا را فراه��م آورده اس��ت .ای��ن مدل�یـ ك��ه مدرنیت��هی
كاپیتالیس��تی آن را توس�عـه داده اسـ�ت ،ماهیتـ�اً در راس��تای مدیریتمن��ودن و حكمرانیــ از طریـ�ق تلطیــف تضادهاــی طبقاتــی هدفمندــ میباشــد.
مدرنیتـ�هی كاپیتالیس��تی از طرف��ی سفتوســختترین و رایجتری��ن ش��كل ق��درت دولت��ی یعن��ی دولـ�تـ ملــت را علیــه متامــی نیروهــای اجتامعــی
خــارج از خویــش تــداوم بخشــیده ،و از طــرف دیگــر ســعی دارد آنانــی كــه تحــت فشــار و اســتثامر نظــام قـرار دارنــد را بــه دموكراســی مبتنــی بــر
منایندگــی پارملانـ�ی كــه در حكمــ «حقالس��كوت» میباش��د راضــی منای�دـ .اینــ اس��ت پدی��دهای ك��ه دموكراسیــ لیربال��ی عن�وـان میگــردد.
بـ�ا توســعهی مدیریتهــای ذات��ی دموكراتی��ك ،میت��وان دموكراس��یِ اجتامع��ی را از ای��ن اغفالش��دگی نج��ات داد .توســعهی مدیریتهــای ذاتــی
دموكراتیكــ ،بــدون همس��انانگاری آنه��ا ب��ا ق��درت دولت�یـ و ب�دـون آنك��ه تحتــ ناــم دیكتاتوریهــای خلقــی و یــا پرولتاریایــی بــه انحــراف
كشــیده شــوند ،نزدیكتریـ�ن مـ�دل ب��ه رهیافتــ صحیــح میباشــد .مبنــا و امتیــاز مدیریــت ذاتــی دموكراتیــك ایــن اســت كــه نــه بــه نــام خلــق اقــدام
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بهــ تش��كیل دولتــ میمنایــد و نهــ ب��ه ی��ك ضمیم��هی ناچیــز دول��ت مب�دـل میشــود .ب��ا روشیــ بهغیــر از ایــن راه ،دشــوار بتــوان از انحرافــات
راس��ت و چ��پ دموكراسـ�ی لی�برال گ��ذار منوــد .نی��روی مدیریت��ی اصلـ�ی لیربالیس��م ،چ��ه خـ�ود را بهصــورت دموكراســی لیـرال كالســیك نشــان دهــد
و چـ�ه بهصــورت دموكراس��ی خلق��ی رئــال سوسیالیس��تی ،نوعـ�ی انحص��ار دولت��ی و انحصاــرات اقتصاــدی میباشـ�د .وظیف��های ك�هـ ب��ر عه��دهی
جامع��ه ق�رـار میگیــرد ای�نـ اس��ت ك�هـ در براب�رـ نیروه��ای مت�دـن ط�وـل تاری��خ و نیروه��ای مدرنیت��هی كاپیتالیس��تی ع�صر م��ا ،نیروه��ای مدرنیت��هی
دموكراتی��ك خویشــ را برس�اـزد .نق�شـ تاریخ�یـ مدرنیتـ�هی دموكراتیــك ایــن اســت كــه هــم در راســتای برانــدازی و تشــكیل دولــت هدفمنــد نیســت
و بــه ه�مان می ـزان نی�زـ ب��دون آنك��ه در درون دولـ ِ
�ت كنون��ی ذوب گ��ردد و بهص��ورت ضمیم��هی مدن��ی آن درآیـ�د ،خ��ود را در متام��ی حوزههــای
اجتامع��ی ســاختاربندی میمنایدــ و معن�اـ میبخشــد.

س��ومری میت��وان ای��ن رون��د را بهوی��ژه در اظه�اـرات راجـ�ع ب�هـ زن ،برزگـ�ر و چوپ��ان مش�اـهده منــود؛ حامس��هی ســومری واقعیــت ایــن كشــاكش
و مب��ارزه را بـ�ر زباــن م��یآورد .در مت��ون دین��ی و حامس��ی ك��ه بعده��ا بهوج��ود آمدن��د ،ص��دای ای��ن سهگانه(س��تونهای بنیادیــن جامعــه) را
چن�دـان منیتوانیــم بش��نویم؛ پیداستــ ك��ه در مباــرزه شكس��ت خوردهان��د .در عــوض ای��ن ،حامس��ههای قبایـ�ل و عشـ�ایر هن��وز ه��م رسزندهانــد و
بــه روزگار مــا نی��ز رسـ�یدهاند .پیداس�تـ ك��ه س�� ّن ِت اخ�لاق ،سیاس��ت و دموكراس��ی را بهمتامیــ از دس��ت ندادهان��د .ادیاــن تكخدایــی بهمثاب��هی
ی��ك ف��راـ مج ّردس��ازی ،از فرع��ون و منــرود بسیــار س��خن میرانن�دـ .پیداستــ ك��ه دسـ�تكم همچوــن رسآغ�اـز ،دارای گامهــای اخالقــی ،سیاســی
و دموكراتیــك میباش��ند .روایته��ای اخلـاق ،سیاس��ت و دموكراسـ�ی متكیــ ب��ر مت�دـن اروپ��ا ،بســیار ناقصــ ،بیبنی��ان و بورژوایــی میباشــند.
ام��كان اینك��ه پیرشف��ت تاریخ��ی و ب�هـ تب��ع آن واقعی��ت پدیدهه��ا و جلوههاــی مفهوم��ی «اخلـاق ،سیاس��ت و دموكراس��ی» ،از زاویـ�هی دیــد
خودپرسـ�تترین طبقــه یعنیــ ب��ورژوازی ،در درون یـ�ك كلیّ��ت درك شوــد ،وج��ود نــدارد .رویكــرد بســیار منتقدانـ�های در قبــال ایــن نــوع علــم
غربــی الزم اســت.

• مسئلهی اخالق ،سیاست و دموكراسی در جامعهی خاورمیانه

بای�دـ گف��ت در متام��ی «اجتامعیبودن»های��ی ك��ه خ�اـرج از نظـ�ام متــدن مركزــی باق��ی ماندهاندــ ،بهط��ور قاط��ع پدی��دهی اخــاق ،سیاســت و
دموكراس��ی نیرومندت�رـ میباش�دـ .واقعگرایانهت��ر ای��ن اس��ت ك��ه جامع�اـت نیمهكوچنش��ین و بی�كـار اع��م از متام�یـ قبایلــ ،عش��ایر و مذاهبــ ـكــه
در ایــن چارچوــب ب��ه مقاوم��ت پرداخت��ه و ب��ه كوهه��ا و بیابانه��ا پنــاه بردهان��دـ و اجتامع�اـت برزگ�رـ و دامدــار واق��ع در ح��وزهی غیرشــهری را
بهعنــوان نیروه��ای مقاومتگ��ر و نزدیكت��ر ب��ه آزادی و برابرــی ارزیاب��ی منایی��م .عن��ارصی ك��ه عمیق�اـً ب��ه بردگ��ی كش��یده ش��دهاند را میتــوان
در درج��هی دوم و بهمثاب��هی مقول��های عینــی در ایــن پــروژه ارزیابــی منــود .چیــزی كــه ب ـرای آزادی و برابــری و بنابرایــن ب ـرای مســائل اخــاق،
سیاس��ت و دموكراســی اهمی��ت دارد ،بردگ��ی ابژكتیو[یـ�ا عین��ی] نیســت؛ بلكـ�ه جـ�واب پرسـ�شهایی از ایــن دسـ�ت مه�مـ میباشــد« :تــا چــه میزانــی
تس��لیم نش��ده اس��ت ،چقدــر مقاومتــ میمنای��د ،ت�اـ چ��ه ح�دـ كوچنش��ین اسـ�ت و چق��در در راه اعتقاداتشــ میجنگــد؟»

تحلی��ل و واش�كـافی رون��د بی��ش از پنجهـ�زار ساــلهی متدــن مرك��زی ،ب��ر پایـ�هی مفاهیــم اخــاق ،سیاســت و دموكراســی ،بســیار آموزنــده خواهــد
ب��ود .طبیع��ت اجتامع�یـ ،بهمثاب��هی پدیدهه��ای اخالقیــ و سیاســی توسـ�عه یافت��ه اس��ت .ب��دون اخ�لاق و سیاس��ت ،جامعهــ منیتوانــد وجــود
داشــته باشــد .اگـ�ر وج�وـد داشـ�ته باش��د نی�زـ ،بهج��ز ی��ك تــودهی بیشــكل( )Amorphousبیانگــر معنــای دیگــری نیســت .حتــی اگــر چنیــن
جوامعــی وج��ود داشــته باش�نـد نی��ز ،تنهــا میتوانن�دـ ب�هـ ابژههایــی اب ـزاری جهــت ســایر جوامــع تبدیــل شــوند.
اخ�لاق را میتــوان بدیــن صــورت تعریــف منــود :اخــاق ،عبــارت اســت از كل ّیــت رفتارهــا و مواضعــی كــه جامعــه در حیــن نخســتین برســاخت
خویــش اتخ��اذ كــرده اس��ت .ای��ن نی��ز كلیّ��ت تدابیــر ،كاره��ا و كُنشهای��ی اس��ت ك��ه جامعـ�هی ابتدای��ی جه��ت تغذی�هـ ،تولیدمث��ل و خودحفاظتــی
اتخــاذ ك��رده و انجاــم میده�دـ .ای��ن كل ّیته��ا ب��ه می��زان س ّنتیش��دن ،اخ�لاقِ تش��كلیافته محسوــب میگردن�دـ .ب��ر پای��هی اینك��ه جامع��هی
ب��دون تولیدمث��ل ،خودحفاظتــی و تغذی��ه قاب��ل ت��داوم نیس��ت ،بنابراینــ میگوی�مـ ك��ه جامع��هی ب��دون اخ�لاق نی��ز امكانناپذیــر اســت .سیاســت،
مفهوم��ی اس��ت ك��ه اگرچهــ اندك��ی متفاوتت�رـ میباشــد ،امــا پیونــد تنگاتنگــی بــا اخــاق دارد .تفاوتــش بــا اخــاق در ایــن اســت كــه كُنشــی
روزانـ�ه اســت .اخ�لاق ـ بهمثابـ�هی سنـ ّـتـ بهش��كل قالبهاــی استــاندارد بـ�هكار میآی�دـ و ایفــای نق�شـ میكنــد ،سیاســت نیــز بــه معنــای كلیّــت
تصمیامتــی اسـ�ت كـ�ه بهط��ور روزان�هـ در زمین��هی مس�اـئل پیشآمــده در جامع�هـ اتخــاذ میشــوند .كل ّیــت ایــن تصمیــات بــه میزانــی كــه س ـ ّنتی
ش��وند ،ب��ا ســنتهای اخالق�یـ یك��ی گشتــه و خ��ود بهص��ورت هنجاره��ای اخالق��ی درمیآین�دـ .اخ�لاق و سیاس��ت ،همدیگ��ر را بهطــور متقابــل
تغذیــه میكنن��د .اخلـاق بهطــور س ـ ّنتی چارچوبــی را ب ـرای سیاس��ت ارائــه میده��د ،و سیاس��ت نی�زـ ب��ا تصمی�مات نوی��ن خوی��ش در زمین��هی
انجــام كاره��ا ،ای��ن چارچ��وب را پیوس�تـه توس��عه داده و تعمی�قـ میبخش��د .بنابرایـ�ن ممكـ�ن نیس��ت بتــوان ای�نـ دو مفه�وـم و پدی��ده را بهمتامــی
از یكدیگــر تفكیــك منــود.

البتــه كــه مســائل جــدی اخالقــی ،سیاســی و دموكراتیــك در جوامــع خاورمیانــه وجــود دارنــد .بــه اقتضــای رونــد متــدن ،ایــن مســائل بســیار
دامنگستـر و همهجانبهانــد .امــا دانســن ایــن امــر مهــم اســت كــه حقــوق ،سیاســت و دموكراســیِ متــدن اروپــا بیــش از حــد بورژوایــی بــوده و
پدیــدهی «اخلـاق ،سیاسـ�ت و دموكراس��ی» جامعـ�هی جهانش��مول تاریخ��ی را بازمنای�یـ منیكن�دـ و بازت��اب منیدهــد .آنچــه دموكراســی بورژوایــی
خوان�دـه میش��ود ،دموكراســی نیس��ت؛ بلكه[شــیوهی] ادارهی دولتـ�ی اسـ�ت .اگـ�ر ایــن نكت��ه بدی��ن شـ�كل بی�اـن ش��ود ،رویك��رد صحیحتــری اســت:
م��واردی ك��ه تح��ت نــام دموكراس��ی صـ�ورت میگیرن��د ،اگرچ��ه بهمتامـ�ی یكسـ�ان انگاش��ته نش��وند ام��ا بهط��ور عم��ده نقـ�ش مخفیسازی[ش��یوهی]
ادارهی دولتیــ و «برگمـ�وی پوش��انندهی عی�وـب» را بـ�ازی میكنن��د .ه�مان معیارهـ�ا جهـ�ت حقـ�وق ب�شر نی��ز مصدــاق دارن��د .بهویــژه ایــن یــك
واقعیـ�ت اســت ك��ه حقوــق بهمتام�یـ ج��ای اخ�لاق را گرفت��ه اس��ت .حقوــق ،انبوه��ی از قرارداده��ای مرب��وط ب��ه دول��ت و ق�دـرت میباشــد و
هیچ��گاه منیتوان��د ج��ای اخ�لاق زن��ده را بگیرــد .بای��د دانســت كهــ تصمیـمات ،فعالیته��ا و اقدامات��ی را ك��ه ادارهی دولتــی جهــت امــور داخلــی
و خارجـ�یاش انج��ام میده��د ،منیت�وـان سیاس��ت نامی��د .شــاید بت��وان عن��وان «سیاستــ دولت�یـ» را بـ�ر آن اط�لاق كــرد ،ام�اـ منیتــوان سیاســت
جامع�هـ نامی��د .اقدامات��ی كـ�ه تح��ت ن��ام دموكراسـ�ی انج�اـم میگیرنـ�د ،فرات��ر از صحنهــای منایندگــی كــه بســی خــارج از جامعــه ق ـرار دارنــد،
نقشویــژهی چندانــی ندارنــد.

دموكراس�یـ بهمثابـ�هی ســومین پدیــده و مفه��وم مه��م ،بای��د بــر دو پدیــده و مفه��وم قبل��ی اف��زوده شوــد .از ای�نـ حی��ث ،ب��ه جامعـ�هی فاقــد
دموكراسـ�ی نیزــ منیت��وان اندیش��ید .حت��ی اگـ�ر اندیشیــده شـ�ود نیـ�ز ،نوع��ی ابـ�ژهی ابزاریـ�ن اجتامع��ی خواهــد بــود كــه قــادر بــه اب ـراز وجــود
نیسـ�ت .تنه�اـ بهعن��وان مجم��وع ابزاره��ای كاربس��تی ساــیر جوام��ع عم�لـ میمنای��د .در اینــ وضعیـ�ت ،نقشویــژهی دموكراســی ایــن اســت كــه
بهمثاب��هی نی��روی س�اـزمانبندی و اب��راز وج��ود كل جامع��هی ذیرب�طـ ،بیانگ��ر مش��اركت در رون��د سیاس��تپردازی و تصمیمگیـ�ری میباشــد.
سیاس��ت در جوهـ�رهی خویـ�ش ،از ای��ن لحــاظ دموكراتیكــ میباش�دـ .سیاس��ت راس��تین ،سیاســتی اس�تـ ك��ه دموكراتیـ�كباشــد .سیاســت نادموكراتیــك،
تصمی�مات یكطرفـ�هی نیروه�اـی دولتیــ و قدرتمدــار هیرارشـ�یك جهــت ادارهكــردن اســت كــه بعدهــا پیشــرد یافتنــد« .تصمیــات مبنــی بــر
ادارهك��ردنِ » ایــن نیروه��ا سیاسـ�ت نامیدــه منیشوــد ،بلكـ�ه «مق��ررات اداره» عن�وـان میگــردد.

ب��ر پایـ�هی اینــ نق��د خالصـ�هوار ،بهراحت�یـ میت��وان گف��ت كـ�ه در جامعـ�هی خاورمیانــه یــك پتانســیل قــوی دموكراســی ،اخــاق و سیاســت
وج��ود دارد .وج��ود مس�اـئل ج��دی اخالق��ی ،سیاس��ی و دموكراتیكــ ،نی��روی پتانس��یل[یا بالقـ�وهی] آن را نش�اـن میدهــد .اینكــه هنــوز هــم متایــات
دولت[مداران��ه] و قدرتگرایانــه نیرومنــد هســتند ،در روی دیگــر خویــش مســائل ،نیــاز و حتــی موجودیــت قــوی «اخالقــی ،سیاســی و دموكراتیــك»
را ب��ه ذه��ن متب�اـدر میمنایندــ .بــه اقتض��ای تض��اد دیالكتیكیــ میاــن آنهـ�ا ،واقعیــت تنه��ا بــه ایــن شكــل میتوانــد بیــان گــردد.

سیاســت راس��تین ،سیاس��تی اس�تـ ك��ه قطع��اً از طری��ق مشاــركت و گفتگ��وی دموس(كلیّ�تـ هم��هی ارگانه��ای جامع��هی قبیلــه ،خانــواده ،عشــیره،
ق��وم و مل��ت) تحق�قـ مییاب�دـ .سیاستــ ،پدی�دـه و مفهوم��ی نیس��ت ك��ه ب�دـون خل��ق ،جامع��ه و مشــاركت بهوجــود بیایــد .بنابرایــن ،از آنجــا كــه
سیاســت ناچــار از دموكراتیكب��ودن اس��ت ،ناگزی��ر استــ اخالقیــ نی�زـ باش��د .جامع��هی فاقــد دموكراســی منیتوان��د سیاس��ی باش��د ،و جامع��هی
فاق��د سیاس��ت نی�زـ منیتوان��د اخالقــی باش��د .ای�نـ س��ه «پدی��ده» و «جلــوهی مفهوم��ی» ،همدیگ��ر را بهش��كلی اغامضناپذی��ر الزام�یـ میگرداننــد.

در بخ��ش قبـ�ل نظ��ر و دیـ�دگاه عبدالـ�ه اوج��االن را در خص�وـص دموکراس��ی و همچنی��ن نق��د ایشـ�ان ب��ر دموکراس��یای مــورد نظــر غــرب کــه آن را
دموکراس�یـ ب��ورژوازی خوان��د ،مطالعـ�ه کردی��م .در ای��ن بخـ�ش میخواهی��م از دیدگاههــای دیگــری ،بــا مفهــوم دموکراســی آشــنا شــویم .از دیــدگاه
نظریهپــردازان سیاســی مفاهیــم متنوعــی ب ـرای دموکراســی وجــود دارد.

مت��دن مرك��زی خاورمیان��ه ،در چالــش و ضدیــت باــ اینــ س��ه جل��وهی مفهومـ�ی و پدی��دهی بنیادی��ن جامع��ه پیش�برد یافت��ه اس��ت .ی��ك رابط��هی
دیالكتیكـ�ی بنیادی�نـ بی�نـ آنه��ا وج��ود دارد .ب�هـ میزان��ی كهــ جامعـ�هی متدنی(ش�هـرـ طبقـ�هـ قــدرت) رشــد منایــد ،اخــاق ،سیاســت و دموكراســی نیــز
هامنق�دـر دچ��ار پرسف��ت میگ��ردد .در عیـ�ن ح��ال ،ب��ه ه�مان انــدازه نوعــی كش��اكش و مب��ارزه در بینشـ�ان بهوجـ�ود میآی��د .در حامس��ههای
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 oاز دیــدگاه تقلیلگرایــی یــا مینیاملیســم ،دموکراســی سیســتم حکومتــی اســت کــه در آن شــهروندان بــه گروهــی از رهـران سیاســی حــق حکومــت
را از طری��ق انتخاب��ات دورهای اعطاــ میکننــد .اینــ نظریهــ حکومـ�ت چنـ�د تن��ی و پولیارشـ�ی نیزــ نامی�دـه میشــود.
 oمفه��وم جمع��یِ دموکراس��ی اذع��ان دارد ک��ه حکومـ�ت بای��د ب��ه تدویــن قوانی��ن و سیاس��تهایی بپ��ردازد ک��ه بس��یار نزدی�کـ ب��ه نظ��رات میان��هی
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مـ�ردم باشدــ ،نیمـ�های در سـ�مت راس�تـ و نیمـ�های در ســمت چــپ.
 oدموکراســی شــورایی ب�رـ مبن��ای اینــ اصلــ اس��توار اس��ت ک��ه دموکراســی حکوم��ت ب��ا بح�ثـ میباش��د .دموکراته��ای ش��ورایی ادع�اـ میکننــد
ک��ه قوانی�نـ و سیاسـ�تها میبایــد ب�رـ مبن�اـی اس�تـداللهایی باشـ�د ک��ه مت��ام شـ�هروندان بتوان�نـ آن را بپذیرنــد .پهنـ�هی سیاســت بایــد جایــی باشــد
ک��ه رهبـران و ش��هروندان در آن بهــ مباحث�هـ پرداخت��ه ،بهــ یکدیگ��ر گ��وش ف��را داده و نظـ�رات خ��ود را تغیی�رـ میدهنــد.
 oمفاهیمــ ف��وق ب��ه دموکراس��ی از طری��ق مناین��دگان آنهــا اش��اره دارد .در طرف��ی دیگـ�ر دموکراس��ی مس��تقیم میگویــد کــه شــهروندان بایــد
مس��تقیامً و ن��ه از طریـ�ق مناین�دـگان خ�وـد در ایجاــد قوانی��ن و سیاس��تها مش��ارکت داشتهباشــند .فعالیــت سیاســی بــه خــودی خــود ارزشــمند
ب��وده ،موج��ب اجتامعیشدــن و فرهیختگ��ی ش��هروندان شدــه و مش��ارکت مردم�یـ میتواندــ نخب��گان توامنن��د را ارزیابــی کن��د؛ و از هم��ه مهمتــر
اینکهــ ش��هروندان در حقیق��ت ب�رـ خ��ود حکومتــ منیکنن��د مگرــ آنک��ه خودش��ان مس��تقیامً قوانی��ن و سیاس��تها را تصمیمگی��ری کردهباشــند.
 oمفهـ�وم دیگ��ر دموکراس�یـ ،تساــوی سیاس��ی بی��ن مت��ام ش�هـروندان میباش��د .ای��ن مفه��وم ب��ه جوامعیــ اش��اره دارد کـ�ه در آنهــا عــرف ،روش
و الگوهای��ی وجــود دارد ک�هـ ب��ه عن��وان راهنامهای��ی ب��ه س��وی تس��اوی ق��درت سیاسـ�ی تلقیــ میشــوند .اولی��ن و مهمتریـ�ن ای�نـ عرفهــای
اجتامع��ی عب��ارت از رخــداد منظمــ ،آزاد و آش��کار انتخاب�اـت میباش��د ک��ه ب��ه منظوــر انتخ��اب منایندگانیــ میباشــد کــه پــس از انتخــاب شــدن
مدیری�تـ کل و ی��ا عمــدهی سیاسـ�تهای عموم��ی جامعهــ را عهــدهدار میشــوند .در ایــن دیــدگاه ممکــن اســت اشــکال شــود کــه اکرثیــت
رایدهن�دـگان ب��رای سیاستــ تصمی��م میگیرنــد ن��ه اکرثی��ت مــردم و بنابرای��ن راه بحـ�ث درب��ارهی اجباــری شدــن مش��ارکت سیاســی مث��ل رایدادن
اجب��اری را بــاز میمنای��د؛ و نی��ز اش��خاص بـ�ا پشــتوانهی مال��ی بیش�تر ام��کان تاثیرگــذاری بیشــری در جامعــه در مبــارزات انتخاباتــی داشــته و
بنابرایـ�ن ممک��ن اسـ�ت قوانین�یـ جه��ت شفافســازی مناب��ع مالیــ در اختی��ار نامزدهــای انتخاباتــی مــورد نیــاز باشــد.

دموکراسی از دیدگاههای مختلف
ارسطو ( 384-233ق.م)
ارس��طو ب��ه عنوــان اندیش��مند سیاسیــ ب��ه مطالعـ�هی دولت-شهــرهای یونانــی پرداخ��ت و در ضمـ�ن اینــ مطالعــه ب��ه رابطـ�هی میــان دموکراســی
و رسش��ت سیاس��ی انس��ان نظرــ داش�تـ .ب�هـ نظرــ او انس��ان طبع��اً حیوان��ی سیاس��ی اســت ک�هـ در دولت-شـ�هر زندگ��ی میکنــد؛ تنهــا جانــوران و
خدایـ�ان میتوانن��د خ��ارج از دولت-ش��هر ب��ه رس بربنـ�د .انسـ�ان ب��ه حک��م برخ�وـرداری از ق��وهی انحص��اری نط�قـ و گفتـ�ار میتوان��د درب��ارهی
درســتی و نادرســتی ،ســود و زیــان ،حقیقــت و خطــای امــور ســخن بگویــد .پــس زندگــی انســانی مســتلزم زیســن در جامعتــی اســت کــه انســان
بتوان��د در آن درب��ارهی ام�وـر عموم�یـ آزادانهــ س��خن بگوی��د .در فلس��فهی سیاســیِ ارســطو فــرد معــادل جــاد ،خانــواده معــادل نبــات ،روســتا معادل
حیـ�وان و دولت-ش��هر مع�اـدل انســان اسـ�ت .انس��ان ب��ه عنـ�وان ش�هـروند در دولت-ش��هر کســی اس��ت کـ�ه در تصمیمگیــری در امــور عمومــی
جامع�هـ مش��ارکت دارد و متناوب��اً در اع�مال ق�دـرت نیـ�ز رشکتــ میکن��د .در غی��ر ای�نـ ص��ورت انســان ،حی��وان زبانبسـ�تهای خواهــد بــود .اعــال
حقوــق ش��هروندی تنه��ا در دولتـ�ی ممک�نـ اس��ت کـ�ه اکرثی��ت مـ�ردم در آن مشـ�ارکت داشــته باشــند .دولت-شـ�هر یاــ جامعـ�هِی سیاســیِ مطلــوب کــه
در آن انساــن از قـ�وهِی عق��ل و نطـ�ق خ�وـد به�رـه میگیــرد ،دولتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع کل جامعــه حکومــت کننــد.
ام�اـ دموکراســی ،حکومت��ی اس��ت کــه در آن تع��داد کثی��ری از م�رـدم بــه نف�عـ خودشـ�ان حکومتــ میکنن��د و از آنجــا کــه اکرثیــت مــردم فقیرنــد،
پ��س دموکراس�یـ حکوم��ت تهیدس�تـان استــ .نهایتاــً بهرتیـ�ن حکومتــ ممکـ�ن از منظ��ر ارسـ�طو حکومت��ی بــود ک�هـ ویژگیهــای انــواع رایــج و متــداول
حکومــت یعنــی دموکراســی و الیگارشــی را باهــم ترکیــب کنــد ،بدیــن شــیوه کــه شــار کثیــری از شــهروندان در حکومــت مشــارکت مناینــد امــا ایــن
تع�دـاد آنقــدر زیــاد نباشــد کــه حکومــت را از آنِ تهیدســتان ســازد.
بنکدیت دو اسپینوزا ()1632-1677

.

اس��پینوزا ،فیلس��وف هلنــدی از نخس��تین نظریهپ��ردازان دموکراسـ�ی در عـصر جدی�دـ بهش�مار مـ�یرود .بــه نظــر او بهرتیــن حکومــت ،حکومتــی
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اســت کــه بــر اســاس رای اکرثیــت مــردم اســتوار باشــد و در آن هــر کــس بتوانــد آزادانــه بیاندیشــد و ســخن بگویــد .اســپینوزا میــان دموکراســی
و عل��م و دان��ش عقالن��ی ،رابط��هِی نزدیکیــ میدیدــ .در اندیش��هی گذش��تگان ،دموکراس��ی موجـ�ب تس�لـط تهیدســتان تلقیــ میشــد و فضیلـ ِ
ـت
مدن�یـ و آم��وزش اخالقــی و در نهایــت مصلح��ت عموم�یـ را در خطــر ق��رار م��یداد .آزادیه��ای دموکراتی��ک ب�هـ نظ��ر فالس��فهی پیشــین گرچــه در
کوتاهمــدت موجـ�ب رش��د تفک�رـ و فلس��فه میش��د ،امــا پیامده��ای ناخوش��ایندی بــه ب��ار مـ�یآورد .از ای��ن نظ��ر فالســفهی پیشــین بــرآن بودنــد
کــه بهــر اســت دموکراســی بــا عنــارصی از آریستوکراســی ،مونارشــی و الیگارشــی تلفیــق شــود ،تــا امــکان پــرورش سیاســتمداران و شــهروندان آگاه
و فرهیخت��ه فراه��م گ�رـدد .از ایـ�ن رو فالســفهی سیاس��ی پیشـ�ین ،دموکراس��ی رصف را نهایت��اً دش�مـن اندیشهــ و فلس��فه میدانســتند .اســپینوزا نیــز
مانن��د فالســفهی قبلــی معتقــد ب��ود ک��ه حیـ ِ
�ات فلس��فی ،رضایتبخشتری��ن ن��وع حی��ات اسـ�ت ،امــا برخلـاف آنهـ�ا تاکی�دـ میکــرد کــه دموکراســی
بهرتی��ن شــکل حکوم��ت ب�رـای پیش�برد آزادی اندیش��ه و فلس�فـه و فضیل��ت واقع��ی اس��ت .ب��ه نظ��ر او دموکراس��ی طبیعیتری��ن و معقولتریــن
شــکل حکومـ�ت اسـ�ت ،زیـ�را مباحث��هی آزاد در بی��ن نقطهنظرهـ�ای متع��ارض را مج�اـز میدانــد .هــدف اصلــی حکومــت تامیــن امــکان تــداوم بقــاء
انسانّهاس��ت ک��ه تنهاــ در قال��ب حکوم��ت آنهـ�ا برــ خوــد ب�هـ ش��کلی عقالنیــ ب��ه ک�مال میرســد و ایـ�ن غای��ت هـ�م تنه��ا در دموکراس��ی تحققپذیــر
اســت ک��ه اف��راد ب�رـای تامی��ن و صیان�تـ نف��س یکدیگ��ر منعق��د میکنن��د .تنه��ا در دموکراس�یـ ،ش��هروندان ح��ق مداخل��ه در وض�عـ سیاس��تّهای
عمومـ�ی را ب��ه دس�تـ میآورنــد.
جان الک ()1632-1704
الک از بنیانگ��ذاران اصل�یـ دموکراس��یِ لی�برال بـ�ه ش�مار م��یرود .وی اســتاد پزشــکی در دانشــگاه آکســفورد بــود و در زندگــی سیاســی انگلســتان
در آن دوران نقشـ�ی فعــال داش��ت و بـ�ه عل��ت مخال��ف ب��ا درب��ار س�لـطنتی چندیــن س��ال انگلستــان را ت��رک ک��رد و در هلنــد ب��ه رس میبــرد .عنــارص
اصلیــ لیربالیس�مـِ الک ،تاکی��د ب�رـ آزادی و برابرــی طبیعـ�ی انسـ�انها ،حــق حیــات و مالکیــت آدمیــان ،حکومــت محــدود و مــروط بــه قانــون
طبیعــی و رضایــت مــردم ،تســاهل دینــی ،تفکیــک قــوای حکومتــی ،اصالــت جامعــه در مقابــل دولــت و حــق شــورش بــر ضــد حــکام خودکامــه بــود.
ای��ن اندیش��هها ب��ه ویژــه در دو رســالهی حکومــت ( )1689اث��ر عم��دهی الک مط��رح ش��دهاند .در ای��ن رسـ�الهها الک انســان را در انتخــاب اشــکال
مختلــف حکومــت آزاد میدان��د و خان��واده و سیاس��ت را دو حوــزهی جداگانـ�هی زندگ��ی و فعالی��ت انس��ان میشــارد .الک وضــع طبیعــی (وضــع
پیــش از تشـ�کیل دول��ت) را بهــ عن��وان وضع��ی توصیـ�ف میکن�دـ ک��ه در آن انس��انها آزاد و برابـ�ر بودن��د .در آن وض��ع انسـ�ان تاب��ع و فرمانبــردار
ارادهی دیگ��ری نیس��ت .برابـ�ری طبیع��ی انســانّها مانـ�ع از سلــطهی ارادهی یک��ی بـ�ر دیگ��ری در وضــع طبیع�یـ میشــود .از لحــاظ اشــکال مختلــف
حکوم��ت ،الک ب��ر آن ب��ود ک��ه اکرثی��ت ممکنــ اس�تـ خ��ودش ق��درت قانونگــذاری را اعــال کنــد و بدیــن ســان «دموکراســی کامــل» برقـرار ســازد
و ب�اـ اینکــه آن قــدرت را بــه گروهــی کوچــک و یــا حتــی بــه شــخص پادشــاه واگــذار کنــد .پــس امــکان تاســیس حکومتــی «غیــر دموکراتیــک»
را جلــوهای از دموکراس�یـ میدانس�تـ .ب�اـ ای��ن حــال ج��ان الک س��لطنت مطلقهــ را مغای��ر بــا حق��وق اساس�یـ و طبیع��ی انســانها میدانســت.
ژان ژاک روسو ()1712-1778
روســو فیلســوف فرانســوی از مدافعــان بــزرگ آزادی فــردی ،حاکمیــت مردمــی و دموکراســی مســتقیم بــود .در عیــن حــال وی از منتقدیــن اولیــه و
اصل��ی عقلگرایــی و روشــنگری غربــی بــود  .بــه نقــد رسارسی جامعــه و انســانیت مــدرن پرداخــت .حکومــت مطلــوب او دموکراســی مســتقیم و
جمعگرایانـ�های بـ�ود ک��ه از ی��ک س��و ب��ر آزادی و فردگرای��ی و اندیشـ�هی ق�رـارداد اجتامع��ی و از س��وی دیگـ�ر در فضیل��ت مدن��ی ،ارادهی عمومــی
و مصلح��ت جمع��ی اس��توار باش��د .روس��و مخال�فـ پارملانتاریســم و اص��ل منایندگ��ی بــود .بهــ نظ��ر او پارمل��ان منیتوان��د مناینــدهی ارادهی عمومــی
باش��د .م��ردم ب�اـ واگ��ذاری حق��وق خ��ود ب��ه مناین��دگان ،آزادی خویـ�ش را از دس�تـ میدهن��د .تنه��ا همـ�هی م�رـدم ب�هـ ط��ور مس��تقیم میتواننــد
ارادهی عمومــی را بیــان کننــد.
توماس جفرسون ()1743-1826
توم��اس جفرس��ون ســومین رئیسجمه��ور آمری��کا و از مدافع��ان اس��تقالن آمری��کا ب��ود .وی بنیانگــذار ســنت اصلــی دموکراســی آمریکایــی یعنــی
دموکراسـ�ی جفرســونی اســت .جفرس�وـن انس��ان را طبع��اً اجتامع��ی و سیاسیــ و نیازمن��د مش�اـرکت در حکوم��ت ب��ه منظ��ور توسـ�عهی تواناییهــای
طبیعیــ خ��ود میدانس��ت .ب��ه نظرــ او مش��ارکت سیاس�یـ نیازمن��د اس��تغنای اقتصـ�ادی ب��ود و از همی��ن رو از دموکراس��ی کش��اورزان و زمی��ندارانِ
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متوســط حامیــت میکــرد .جفرســون چهــار اصــل اساســی بـرای دموکراســی قائــل بــود :اول مشــارکت سیاســی؛ دوم برابــری اقتصــادی؛ ســوم آمــوزش
فضائـ�ل مدن��ی و چهـ�ارم منایندگ��ی م��ردم ب�هـ وسیــلهی ارشافی��ت طبیع��ی .ه��دف جفرسـ�ون برق�رـاری دولت-شــهرهای کوچــک بــود کــه هــر یــک
جمعیتـ�ی ح��دود ص��د خان�وـار را دربرگی��رد و ام��کان دموکراســی مس�تـقیم را فراهــم آورد .در اصلــ جفرســون میخواســت کــه دموکراســیِ مســتقیم
کالســیک را بــا نظــام دموکراســی منایندگــیِ مــدرن درهــم آمیــزد.
هارولد السکی ()1893-1950

نظریهپ��رداز سیاس��ی انگلیس��ی و اســتاد دانشــگاههای ه��اروارد و لن��دن بـ�ود .السکــی مبان�یـ کرثتگرایان��هی دموکراس��ی و اهمی��ت گروههــای
اجتامع��ی در نظ�اـم دموکراســی را م��ورد تاکی��د ق��رار مـ�یداد و از ایــن نظــر در خصــوص اهمیــت دولــت نیرومنــد و متمرکــز ب ـرای دموکراســی
تردیدهای��ی برانگیخ��ت .ب��ه نظــر او اف��راد اساساــً نس��بت ب��ه گروههــای اجتامعــی و نهاده��ای غیردولتیــ ،احس��اس وفـ�اداری و تعل�قـ میکننــد ،نــه
نســبت بهــ دولتــ ب��زرگ و متمرکزــ .از ای��نرو اساــس دموکراس��ی همیـ�ن نهاده��ا و گروهّهاــ هس�تـند و بــه منظ��ور حف��ظ و تقویــت آنهــا ،قــدرت
دولتــی بایدــ تضعیفــ و مترکززدای��ی شـ�ود .السکــی در آخری�نـ اث��ر عم��دهی خ��ود ،اس��تدالل ک��رد ک��ه دموکراس��ی در دنی��ای م��درن ب��ه واس��طهی
س��لطهی رسمایــه در هم��هی حوزهه��ای زندگ��ی ،تباــه شدهاس��ت و بنابرای��ن اص��والً بـ�ا رسمای��هداری هامهنگــی نــدارد.
رمون آرون ()1905-1983
آرون فیلسوــف و نویسـ�ندهی فرانس�وـی از ه��واداران رسس��خت دموکراس��ی بـ�ود و برــ کمونیس��م ،فاشیس��م و توتالیتاریســم میتاخــت .وی بــرآن
ب��ود ک��ه آزادی و ارزش انسـ�انها ،تنه��ا در ســایهی اندیش��ههای برابریطلبان��هی ع�صر مــدرن قاب��ل تامی��ن اس�تـ .آرون از نظامه��ای کرثتگــرا
و دموکراتی�کـ مع��ارص بـ�ه عن�وـاننظامه��ای قانونمن��د و مدنــی دف��اع ک��رد .ب�هـ نظ��ر او جوه��ر دموکراس��ی رقاب��ت ،قانونمنــدی و تنــوع و تکــر
عالئــق و منافــع اجتامعــی اســت .همچنیــن آرون بــر آن بــود کــه دموکراســی در عــر مــدرن بــدون اســتقرار دولــت رفاهــی کــه امکانــات الزم بـرای
بهرهب�رـداری فــرد از آزادیهاــی دموکراتیــک را فراه��م آورد ،معن��ا ن��دارد .از س��وی دیگ��ر ب��ه نظ��ر او اس��تقرار براب��ری در جوام��ع ممک��ن نیس��ت،
زی��را موان��ع سـ�اختاری عمـ�دهای ب�رـ رس راه پیدای��ش جامع��هی برابــر وجــود دارد .بــه نظــر آرون کوشــش بـرای اســتقرار برابــری کامــل در جامعــه،
تنه��ا بهــ خودکامگ��ی و توتالیتاریس�مـ میانجامــد.
ایزایا برلین ()1909-1997
برلی��ن ،فیلســوف سیاســی مع��ارص در مقال��های دو مفه��وم برــای آزادی تعریفــ میکنــد .وی دو مفهــوم آزادی مثبــت و منفــی را از هــم جــدا
میکنــد .آزادی منفیــ ک��ه ب�هـ مفه��وم رهای��ی از دخال��ت و ارادهی خودرسانـ�هی دیگ��ری اســت ،جوهرــ لیربالیسمــ را تش��کیل میدهــد .در مقابــل
آزادی مثبت،کــه بــه معنــای آزادی ب ـرای عمــل بــر طبــق مقتضیــات عقــل عمومــی اســت ،مبنــای اســتبداد و توتالیتاریســم اســت .بــه طــور کلــی
برلینــ اعتق��اد داش�تـ ،دموکراس�یـ نظام��ی اس�تـ ک��ه در آن امکــان انتخ��اب میـ�ان گزینههــای مختلــف بــرای افــراد وجــود دارد .البتــه میــان
ارزشه��ای مطل�وـب بشـری هم��واره تع�اـرض وجــود دارد و اینــ تعــارض را منیت��وان بــه هیـ�چ شـ�یوهای ،حتــی بــه وسـ�یلهی دموکراســی حــل کــرد؛
اماــ دموکراس��ی امــکان گزینــش میـ�ان ارزشه�اـ و غای�اـت مختلفــ زندگیــ را برــای اف��راد فراه��م م��یآورد.

رابرت دال
دال ،نظریهپـ�رداز عم��دهی دموکراسیــ و از عل�مای ب��زرگ آمریکاییــ ،مفه��وم «پولیارشــی» را ب��رای توصیفــ نظامهــای دموکر ِ
اتیــک معــارص و
مت�دـاول ،رای��ج ساختهاس�تـ .ب��ه نظ��ر او ،دموکراس��ی در مفه��وم آرمانــی و کالس��یکاش قابـ�ل تحقـ�ق نیس��ت ،بلکــه تنهــا میتوانــد ب ـرای ســنجش
می��زان نزدیک�یـ دموکراس��یهای موجــود بــه وضــع آرمانــی در نظــر گرفتــه شــود .پولیارشــی بــه مفهــوم تعــدد نخبــگان حاکــم ،حــد مطلــوب
مش��ارکت و رقابـ�ت سیاس��ی را ایج��اد میکنــد و از برــوز اس�تـبداد اکرثی��ت جلوگی��ری میمنایــد .حکومــت دموکراســیِ واقعــی ،نــه حکومــت اکرثیــت
و ن��ه حکوم��ت یــک اقلی��ت ،بلک��ه حکوم��ت چندی��ن اقلیتــ استــ .بنابرایــن نظری��هی پولیارشیــ ،نظری��هی پلورالیســم بــا تکــر در منابــع قــدرت
سیاســی اســت .بهــ ط��ور کلــی از دی��دگاه دال ،دموکراســی بــه عنــوان روش گزینــش ره ـران و تضمیــن نظــارت شــهروندان بــر ایشــان اهمیــت
بیش�تری دارد تـ�ا بــه عن��وان نظام��ی ب�رـای تامیـ�ن حقــوق و آزادیهــای فــردی و مشــارکت و رقابــت کامــل و متــام عیــار.

نتیجه
در متام��ی مطال��ب ف��وق میتــوان ای��ن مفهــوم را برداش��ت ک��رد کـ�ه تعاریفــ مختلفـ�ی از دموکراس��ی را میت��وان بـ�ر دو پایـ�هی اساســی
تقس��یمبندی من��ود .یکـ�ی اینک��ه بســیاری از تعاریفــ و تفاس��یر تاکیـ�د فراوان��ی برــ آزادیهــای فــردی و مبنــا قــرار دادن فــرد در
ِ
اس��اس دموکراسیــ میداننــد.
مرکزیـ�ت مفهــوم دموکراس��ی دارندــ و دیگ��ری اینک��ه اجتمـاع و جامع��ه را بـ�ه عنوانـ�ی کل ّیت��ی ،مبن��ا و
هم��هی تعاریفــ نش��ان از آن دارد ک�هـ ب��ا توج�هـ ب��ه واقعیـ�ت وج��ودی انساــن و همچنینــ تفاوته��ای بنیادینــی ک��ه در اندیش��ههای
غال��ب برــ او وجوــد دارد؛ ای��ن اخت�لاف نظرهــا نی��ز در تعری��ف و تفی�سر پدی��دهی دموکراسیــ رخن�هـ کردهاس��ت .در نتیجــه میتــوان
چنی�نـ اذع�اـن داشــت ک��ه دموکراس��ی را ب��ه معن�اـی واقع�یـ کلم�هـ منیتــوان بــه عنــوان قطعیتــی رصف تعریــف منــود چـرا براســاس اصــل
دیالکتیکیــ وج��ودی انس��ان نی�زـ ای��ن موض��وع واضـ�ح میگــردد ،در صورت��ی کـ�ه میتــوان در مــورد دموکراســی و معنــای واقعــی آن
ب��ه اتفاقنظرــی منطبـ�ق بــا ابعــاد اشتـراکی جوام��ع دس��تیافت و دموکراســی را بــر اســاس اصــل وجــودی هــر جامعــه تعریــف منــود.
در واق�عـ میت��وان گف�تـ ک��ه بــر اس��اس حافظـ�هی تاریخ��ی برشی�تـ و همچنیـ�ن تعاریـ�ف بـ�هدور از تحریفاتــی کــه در ســیر تاریــخ بــر
آنّه�اـ وارد گش��ته ،بــه تعریفـ�ی جام��ع از دموکراس��ی دس��تیافت و آن ه��م ای��ن اس�تـ ک��ه دموکراســی را ب��ر اسـ�اس واقعیتهــای فــردی
ِ
مدیری��ت جامع��ه و اس��تقال ِل ارادهی
(ب�هـ عن��وان ج��ز) و واقعیتهاــی اجتامعــی (ب�هـ عن��وان کل) میتــوان ب��ه ارادهی راس��تین ف��رد در
جمع��یِ جامع��ه بهــ عن�وـان کل ّیتـ�ی فراگیرترــ در برخ��ورد ب��ا جوام��ع دیگ��ر عنــوان منوــد .ب��ه نوعیــ میتــوان ایــن تعریــف را دموکراســیِ
دموکراتیــک نــام نهــاد.
ب��ا هم��هی ای��ن تفاس��یر باــز همــ میتــوان گفــت کــه نیــل بــه تعریفــی واحــد از دموکراســی بــه دور از واقعیــت وجــودی آن باشــد .چـرا
کـ�ه ب��ه نظـ�ر مـ�ا دموکراس��ی نی�زـ مانن��د بسیــاری دیگ��ر از خصائ��ص ه��ر جامع��های ،میت��وان آن را ی�کـ مفه��وم و پدی��دهی خودوی��ژهی
هــر اجتامعــی تعریــف کــرد.

کارل پوپر ()1902-1994
پوپ��ر ،فیلسوــف عل��م و عاــمل ب��زرگ اتریش��ی در زمینـ�هی دموکراس��ی نیــز نظریهپ�رـدازی ک��رد .در واقـ�ع ایــن اندیشــه کــه حقیقــت و آزادی بــه هــم
وابس��تهاند ،در هم��هی آثـ�ار او تاثیرگــذار بودهاس��ت .مهمتریــن امتیــاز دموکراســی بــر دیگــر انــواع حکومــت ،بــه نظــر پوپــر آن اســت کــه در آن
میت��وان ح��کام ناشایس��ت و فاس��د را از کار برکن��ار ک��رد .ب�هـ ط��ور کل�یـ ب��ه نظ��ر پوپ��ر ،دموکراس�یـ ب��ا اص��ل عموم��ی و کل��ی حاک�مـ ب��ر اندیش��هی
او یعنــی ب��از ب��ودن جه��ان و غیرقطعیــ و نامت��ام ب�وـدن هم��هی حقایــق نســبتی اساســی دارد.

60

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

آلتران.تی
و
.
61

ویژهنامهیچهاردفرت
شهریور1395

عگید بانه

فدرالیسمیاکنفدرالیسم
ایــن مقالــه ســعی بــر پاســخ مختــر بــه ایــن پرســش دارد کــه چــه سیســتمی مدیریتــی واقعــاً میتوانــد بــرای جامعــه
مفیــد واقــع گــردد و باعــث شــود کــه خــود جامعــه مدیریــت خــود را بــر عهــده بگیــرد و هس ـتمندی انســانها ،خلقهــا،
جنســیتها ،باورداش ـتها ،آیینهــا را بــا توجــه بــه تفاوتمندیهــای بنیادیــن آنــان در امتســفری برابــر و آزاد لحــاظ منایــد.
بــر همیــن اســاس بــه بررســی شــیوههای مدیریــت کنفــدرال ،مدیریــت فــدرال ،خودمختــاری و تفاوتهــای میــان آنهــا بــه
صــورت تئــوری و معرفــی منونههــای بیرونــی آنــان در برخــی از کشــورهای جهــان میپردازیــم .در ایــن راه ،ب ـرای نیــل بــه
نتیج ـهی مطلــوب در تحقیــق از روش همسنجشــی (تطبیقــی) در بررســی اســتفادهکردهایــم.
ساختار فدرالیسم و انواع آن
واژه فدرالیســم نــه مقــدس و نــه مـرادف بــا دمکراســی اســت .کشــورها میتواننــد ،بــه طــور قانونــی فــدرال نامیــده شــوند،
امــا در عمــل مرکزگــرا باشــند .ایــن مــورد از ضعفــی ســاختاری و تناقــض در عملکــرد سیســتم فدرالــی خــر مــی دهــد.
فدرالیســم ربطــی بــه نــوع نظــام حکومتــی (ســلطنتی و یــا جمهــوری) نــدارد .بــه عنــوان مثــال کشــورهای فــدرال نظیــر
بلژیــک ،مالــزی و کانــادا ســلطنتی هســتند در حالیکــه آمریــکا ،آملــان و هندوســتان جمهوریهــای فــدرال هســتند .برخــی از
کشــورها نظیــر آمریــکا و ســوئیس و تــا حــدی مالــزی از طریــق بــههمپیوســن ایــاالت مســتقل بوجــود آمدهانــد .در حالیکــه
اکــر کشــورهای فــدرال (هندوســتان ،نیجریــه ،کانــادا) بعــد از رهایــی از اســتعامر و یــا بــا رفرانــدم و تغییــر قانــون اساســی
همچــو سیســتم متمرکــز کشــورهای( اســپانیا ،بلژیــک ،اتیوپــی) بوجــود آمدهانــد .تقســیامت ایالتهــا و اســتانها میتوانــد
بــر اســاس ویژگیهــای تاریخــی ،بافــت فرهنگــی ،قومــی و زبانــی (بلژیــک ،نیجریــه؛ ســوئیس ،مالــزی ،هندوســتان ،اتیوپــی)
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و یــا رصف ـاً جغرافیایــی و اســتانی (آمریــکا ،آملــان ،اســرالیا) باشــد .البتــه نظــام فــدرال نامتقــارن کــه در آن بعضــی اســتانها و ایالتهــا
هویــت و ویژگیهــای متغیــری دارنــد ،میتوانــد مخلوطــی از مرزبندیهــای اســتانی میــان اســتانهای همگــون و ایالتهایــی بــا
بافــت ویــژه قومــی زبانــی و فرهنگــی باشــد .نظیــر اســپانیا کــه در آن مناطــق گالیســیا ،کاتالونیــا و باســک کــه خودمختــاری خــاص خــود
را دارنــد .در پرتقــال دو منطقــه خودمختــار (آزورز و مدئیـرا) و دوازده اســتان همگــون وجــود دارد .در تانزانیــا ایالــت زنگبار(زانزیبــار) از
خودگردانــی داخلــی (خودمختــاری) بهرهمنــد اســت .در نظامهــای فــدرال دوال(دوگانــه) نظیــر کانــادا ایالتهــا بیشــرین خودمختــاری
در امــور داخلــی خــود را دارنــد ،در حالیکــه در نظــام هــای فــدرال کواپراتیو(تعاونــی) درجــه باالیــی از همــکاری بیــن دولــت مرکــزی و
«دولــت» ایالتــی چــه از لحــاظ افقــی (قــوای مقننــه؛ مجریــه و قضائیــه ایالتــی و کشــوری) و چــه از لحــاظ عمــودی ( شــورای روســتا،
شــورای شــهر ،شــورای اســتان و یــا مجلــس ایالتــی ،پارملــان ملــی کشــور و دولــت مرکــزی) وجــود دارد .میتــوان گفــت کــه نظامهــای
فــدرال مختلفــی در دنیــا وجــود دارنــد کــه هــر کــدام ویژگــی خــاص خــود را دارنــد .کشــورهای اســکاندیناویای فــدرال نیســتند ،امــا بــا
اتــکا بــه سیســتم غیرمتمرکــز مبتنــی بــر کمونهــای منطقـهای و اســتانی خودمختــار وضعیتــی مشــابه نظــام فــدرال دارنــد .مثــال زندهتــر
شــاید بریتانیــا باشــد کــه اســم فــدرال را یــدک منیکشــد؛ امــا مناطــق قومــی آن نظیــر اســکاتلند ،ولــز ،و ایرلنــد از خودمختــاری داخلــی
بســیار باالیــی برخــوردار هســتند .الزم بــه توضیــح اســت کــه چنــد نکتــه را توضیــح بدهــم .فدرالیســم (فدراســیون) بــا کنفدرالیســم
(کنفدراســیون) فــرق میکنــد .از نظــر حقــوق بیناملللــی در کنفدراســیون ایالتهــا مبثابــه یــک کشــور حــق تعییــن رسنوشــت (جدائــی)
را دارنــد .در حالیکــه در فدرالیســم ایــن حــق طبیعــی وجــود نــدارد .بهعنــوان مثــال در ایالــت کشــمیر و یــا آســام هندوســتان عــدهای
خواســتار رفرانــدم ب ـرای جدایــی هســتند .امــا از منظــر قانــون اساســی هندوســتان و یــا قوانیــن بیناملللــی ،چنیــن حــق قانونــی ب ـرای
جدایــی وجــود نــدارد.
تفاوت میان عدم مترکز و سیستم فدرال
هــر سیســتم فدرالــی ،الزامــا بــر عــدم مترکــز اســتوار اســت ،لیکــن هــر نــوع عــدم مترکــزی بــه معنــی سیســتم فــدرال نیســت .وجــه
متایــز اساســی میــان سیســتم فــدرال و سیاســت عــدم مترکــز در هــر شــکلی را بایــد در وجــود حاکمیــت دوگانــه در حکومــت فدراتیــو کــه
خــود اساسـاً بــا عــدم مترکــز نیــز همـراه اســت و فقــدان آن در عــدم مترکــز اداری و یــا حتــی در خودمختــاری ،جســتجو کــرد .امــروز ،اکــر
کشــورها ،اشــکال متفاوتــی از سیاســت عــدم مترکــز بنــا بــه دالیلــی را در پیــش میگیرنــد سیاســت عــدم مترکــز ،اگرچــه روش تازهیــی
نیســت و بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،غالــب کشــورهای جهــان از آن اســتفاده کردهانــد ،ولــی در دو ده ـهی گذشــته ،عمومیــت
بیشــری یافتــه اســت .در ســالهای  1950و  ،1960کشــورهای اســتعامرگر ،بخــش قابــل توجهــی از اختیــارات خــود را بــه مســتعمرات خــود
تفویــض کردنــد ،ضمــن آنکــه هنــوز بــه آنهــا اســتقالل کامــل نــداده بودنــد .در دهــه  ،1980بیشــر بــه دلیــل مترکــز بــر توســعهی انســانی
و رضورت همســازی شــیوههای حکومتــی بــا آن مرتبــط بــود .در حــال حــارض ،سیاســت عــدم مترکــز در هــر کشــوری منطــق خــاص خــود را
دارد .عــدم مترکــز ســازمان اداری نیــز بـرای مدیریــت دســتگاه بوروکراســی کشــور ،روشــی اســت از مدتهــا پیــش در بســیاری ازکشــورها
بـه مــورد اجـراء گذاشــته شــدهاســت .در آمریــکای التیــن عــدم مترکــز بــر اثــر فشــار بـرای دموکراتیــزه کــردن بیشــر ،و در قــارهی آفریقــا،
عــدم مترکــز ابـزاری اســت بـرای حفــظ وحــدت ملــی .در نتیجــه ،حکومتهــا ،ممکــن اســت بــه دالیــل متفــاوت و بــه درجــات متفاوتــی،
سیاســت عــدم مترکــز را پیــش بربنــد .لیکــن هیــچ یــک از اینهــا را منیتــوان یــک روش فدراتیــو تلقــی کــرد ،چ ـرا کــه فاقــد میکانیســم
فدراتیــو ،یعنــی حــق حاکمیــت دوگانــه هســتند.
تفاوت میان سیستم فدراتیو و کنفدراتیو
سیســتم فدراتیــو و کنفدراتیــو ،هــر دو از مقولــه حکومتهــای غیرمتمرکــز بــه حســاب میآینــد .تقســیم عمــودی قــدرت در سیســتمهای
فدراتیــو و می ـزان صالحیتهــای حکومــت فــدرال و زیرمجموعههــا ،بــه صــورت مفــادی از قانــون اساســی کشــور در میآینــد و امــکان
تغییــر آن فقــط بــا تصویــب پارملانهــای محلــی زیرمجموعههــا (ایالتهــا) میتوانــد عملــی گــردد .بــه عبارتــی دیگــر ،هرگونــه تغییــری
در معادلــه میــان حکومــت فــدرال و ایالتهــا ،فقــط بــا رضایــت طرفیــن امکانپذیــر اســت .بنابرایــن ،رابط ـهای یکســویه نیســت و
حکومــت مرکــزی منیتوانــد بنــا بــه ارادهی خــود ،اختیــارات حکومتهــای محلــی را تغییــر دهــد .تغیی ـرات جزئــی و نوســانها معمــوالً
از طریــق تفســیر قانــون اساســی از طــرف دادگاه عالــی فــدرال کــه صالحیــت رســیدگی بــه اختالفــات میــان ایالتهــا و نیــز هــر یــک از
ایالتهــا بــا دولــت فــدرال را بــر عهــده دارد ،انجــام میگیــرد .لیکــن بـرای تغییــر در قانــون اساســی ،معمــوالً تاییــد ســه چهــارم پارملــان
ایالتهــا رضوری اســت .برخــاف حکومــت فدراتیــو ،سیســتمهای کنفدراتیــو ،براســاس توافــق بــرای هدفهــای معینــی بــه وجــود
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میآینــد و قــدرت اجرایــی مرکــزی فقــط از مناینــدگان زیــر مجموعههــا تشــکیل میشــود .بــر خــاف دولــت فــدرال ،قــدرت اجرایــی و
حکومــت مرکــزی ضعیفــی دارد.
در نظام کنفدراتیو ارکان زیر به عنوان نقطهی متایز بنیادین میان نظام فدراتیو وجود دارد :
 _1زیر مجوعه ممکن است ،هویت قانونی کامالً مستقل خود را حفظ کند.
 _2مرکــز فقــط مجــاز بــه اعــال آن قــدرت و اختیاراتــی اســت کــه زیــر مجموعههــا (ایالتهــا) بــه آن تفویــض کردهانــد .یعنــی
اختیــارات آنهــا تابعــی اســت از اختیــارات ایالتهــا.
 _3زیر مجموعهها در بسیاری مسایل ،میتوانند تصمیم مرکز ،را وتو منایند.
 _4تصمیــات مرکــز فقــط ممکــن اســت زیرمجموعههــا را متعهــد کنــد و نــه شــهروندان ایالتهــای کنفــدرال را بــه عنــوان مثــال،
بســیاری از تصمیــات اتحادی ـهی اروپــا ،بــه طــور مســتقیم بــه جزئــی از پیکــرهی قانونــی دولتهــای عضــو تبدیــل منیشــود و نیــاز بــه
تصویــب پارملانهــای دولتهــای عضــو دارد تــا رســمیت قانونــی در آنهــا پیــدا کــرده و حقــوق و یــا تعهــد قانونــی ب ـرای آنهــا بــه
وجــود آورد.
 _5مرکز فاقد منبع مالی و یا پایگاه انتخاباتی مستقل است .
 _6زیرمجموعههــا ،اختیــارات خــود را بطــور دائــم بــه مرکــز تفویــض منیکننــد .رسانجــام ایــنکــه ،کانتــون هــر زمانــی بخواهــد،
میتوانــد کــه از اتحــاد را بیــرون بیایــد ،حــال آنکــه حــق جدایــی در سیســتم فــدرال امــکان جدایــی حــق یــک طرفهیــی نیســت.
میتــوان از کنفدراســیون ســویس در فاصلــه  1291تــا  ،1847و کنفدراســیون ایــاالت شــال آمریــکا از 1776تــا  1787و نیــز اتحادی ـهی
اروپــا در حــال حــارض بــه عنــوان منونههــای تاریخــی نــام بــرد .بــا ایــن تفــاوت کــه اتحادیـهی اروپــا اکنــون یــک هویــت دورگـهای اســت
میــان سیســتم فــدرال و کنفــدرال اســت .نظــام ســویس برغــم حفــظ نــام کالســیک کنفدراســیون خــود ،یــک حکومــت کامــا فــدرال اســت.
تفاوت خودمختاری با کنفدرالیسم
مفهــوم خودمختــاری در معناهــای متفاوتــی بــه کار بــرده میشــود و بیشــر متضمــن اقــدام بــه اختیــار خــود در حوزههــای معیــن اســت.
از نظــر توزیــع یــا پخشکــردن قــدرت سیاســی ،خودمختــاری ،بــه معنــای سیاســت عــدم مترکــز اســت ،لیکــن در غالــب مــوارد ،از اختیــار
انحصــاری وضــع قوانیــن  ،اداره امــور محلــی و گاهــی حــق قضایــی در چهارچــوب کلــی قانــون اساســی کشــور اســت .در ایــن جــا بایــد بیــن
«خودمختــاری اداری « کــه بیشــر شــکلی از عــدم مترکــز در ســازماندهی اداری کشــور اســت و« خودمختــاری سیاســی» کــه بــه معنــای
انتقــال حــق قانونگــذاری بــه یــک واحــد رسزمینــی در حوزههایــی معیــن اســت ،و همچنیــن «خودمختــاری فرهنگــی» قائــل بــه متایــز
گردیــد .خودمختــاری فرهنگــی ،بــا خودمختــاری سیاســی فــرق میکنــد .خودمختــاری فرهنگــی ،معمــوالً بــه گروههــای زبانــی ،مذهبــی و
یــا از نظــر قومــی متفــاوت بــه کار بــرده میشــود .گروههــای اجتامعــی کــه رصفـاً براســاس تعلــق رسزمینــی تعریــف میشــوند ،و دامنــه
خودمدیریتــی آنــان محــدود بــه آمــوزش ،فرهنــگ و زبــان اقلیــت و امــور مذهبــی و رفاهــی میشــود .نهادهــای خودمختــار نیــز فقــط
در آن حوزههــای معیــن حــق اعــال قــدرت را دارنــد و نــه بیشــر .دامنــه خودمختــاری سیاســی ،هامنگونــه کــه اشــاره شــد ،وســیعتر
اســت و درجــه و وســعت اختیارهــای تفوی ـض شــده نیــز در هــر مــوردی ممکــن اســت کــه فــرق کنــد .قــدرت خودمختــار منطقهیــی،
عمدتـاً حوزههــای آمــوزش ،فرهنــگ ،اســتفاده از زبــان ،محیـط زیســت ،برنامهریــزی محلــی بـرای منابــع طبیعــی ،توســعه اقتصــادی ،امــور
اداری محــل ،مســکن ،بهداشــت و دیگــر امــور اجتامعــی را در بــر میگیــرد .دولــت مرکــزی نیــز امــور مربــوط بــه دفــاع ،سیاســت خارجــی،
سیاس ـتهای کالن اقتصــادی ،نــر پــول و امنیــت را بــر عهــده میگیــرد .در ایــن زمینــه میتــوان از خودمختــاری جزایــر آلنــد واقــع در
دریــای بالتیــک کــه تحــت حاکمیــت دولــت فنالنــد ق ـرار دارد ،لیکــن بــه زبــان ســویدی حــرف میزننــد ،اســکاتلند،گرین لنــد ،پورتریکــو،
منطقــه تیــرول و آلتــو آدیجــه در شــال ایتالیــا کــه آملانــی زبــان هســتند ،بــه عنــوان منونههایــی از خودمختــاری سیاســی یــا رسزمینــی
نــام بــرد .تفــاوت اساســی همــه اینهــا بــا سیســتم کنفــدرال در ایــن اســت کــه دولــت مرکــزی حــق تغییــر یــا برهــم زدن اختیــارات تفویـض
شــده را دارد ،حــال آنکــه چنیــن حــق یــک طرفهیــی ب ـرای آن در حکومــت کنفــدرال قائــل منیشــوند.
کنفدرالیسم دموکراتیک حزب کارگران کوردستان()PKK
کنفدرالیســم دموکراتیــک ،کنفدرالیســمِ دموکراســی اســت .بدیــن معنــا کــه همـهی کنفدرالیسـمها لزومــا دموکراتیــک نیســتند .بــه عنــوان
مثــال دولتهــا نیــز میتواننــد کنفدرالیســم تاســیس مناینــد ،امــا زمانــی کــه دولتهــا بــه تاســیس کنفدرالیســم مبــادرت میکننــد،
بدیــن جهــت اســت کــه پایههــای حاکمیــت خویــش را مســتحکم مناینــد .دولتهــای کنفــدرال ،دولتهایــی هســتند کــه بــر قــدرت
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خــود افزودهانــد .ب ـرای منونــه ،قــدرت یــک دولــت محــدود اســت ،امــا زمانــی کــه دولتهــای بســیاری بــر مبنــای کنفدرالیســم بــه هــم
بپیوندنــد ،قــدرت آن دولتهــا افزایــش مییابــد .در چنیــن وضعیتــی ،مناســبات کنفــدرال بــه منظــور نیرومنــد ســاخنت حکومتهــا
مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت .بــه همیــن ســبب پیوندهــای کنفــدرال در هــر زمانــی بــه بــروز نتایــج دموکراتیــک ختــم منیگردنــد.
بــا ایــن حــال کنفدرالیســم میتوانــد در میــان ســازمانهای اجتامعــی نیــز ایجــاد گــردد .بــه خصــوص ســندیکاهایی کــه خــود را بــه
صــورت کنفدراســیون تاســیس منودهانــد ،بســیار هســتند .ایــن ســوال مطــرح اســت کــه تفــاوت کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا ســایر اشــکال
کنفدراســیون در چیســت؟ منظــور از کنفدرالیســم دموکراتیــک ،کنفدرالیســم جامعــه اســت .یعنــی کنفدرالیســم « ِدمــوس» کــه بــه معنــای
خلــق یــا َمــردم میباشــد .خلــق بــه معنــای اندرون ـهی جامع ـهای اســت کــه خــارج از محــدودهی دولــت ق ـرار گرفتــه اســت .خلــق در
هــر مکانــی خــود را ســازماندهی میکنــد و ســازمانهای متعــددی را تاســیس منــوده و ایــن ســازمانها نیــز از طریــق کنفدرالیســم
دموکراتیــک خــود را بــه یکدیگــر مرتبــط میســازند .کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه معنــای سیســتم ســازمانهای اجتامعــی اســت .موسســات
اجتامعــی میتواننــد در کنفدرالیســم دموکراتیــک جــای گرفتــه و بــه بیــان مطالبــات خــود بپردازنــد ،امــا ایــن سیســتم فقــط متشــکل
از وجــود ایــن ســازمانها نیســت .کنفدرالیســم دموکراتیــک از دو کلم ـهای کــه میبایســت بــه درســتی درک شــوند ،تاســیس گردیــده
اســت .از میــان آن دو کلمــه ،کنفدرالیســم مع ـرِف روابــط منعطــف اســت ،ارتباطاتــی کــه بــه هــر بخــش ابتــکار عمــل میبخشــد .ایــن
نــوع از ارتباطــات ،آزادی را در خــود جــای میدهــد .ارتباطــات کنفــدرال ،در بطــن خویــش اســتقالل را میپرورانــد .مقصــود از اصطــاح
دموکراســی نیــز قـرار گرفــن خــارج از محــدودهی دولــت اســت .هنگامــی کــه از دموکراســی ســخن میگوییــم ،بیــش از هــر چیــز از قـرار
گرفــن خــارج از محــدودهی دولــت بحــث میکنیــم .رهــر آپــو سیســتم کنفدرالیســم را بــه تســبیح تشــبیه منــوده اســت .کنگــرهی خلــق
را نیــز بــه مثاب ـهی شــاهدانهی (مح ـراب) ایــن تســبیح مینامــد .هــر یــک از دانههــای ایــن تســبیح را میتــوان بــه مثاب ـهی واحدهــای
اجتــاع دانســت .هــر یــک از ایــن واحدهــا بــه تنهایــی موجودیتــی مســتقل بــوده و هــر موجودیــت نیــز دارای احـرام و منزلتــی اســت.
امــا هــر یــک از ایــن دانههــا بــه تنهایــی منیتوانــد یــک تســبیح شــود .ایــن مثــال درمــورد جامعــه نیــز صــدق میکنــد .جامعــه نیــز بــه
ماننــد تســبیح مذکــور اســت .ب ـرای اینکــه ایــن دانههــای دارای ابتکارِعمــل ،کلیــت یــک تســبیح را تشــکیل دهنــد ،بایــد چیــزی آنــان را
در کنــار هــم قـرار دهــد .ایــن حلقـهی اتصــال نیــز هــان نــخ اســت .دقیقــا در همیــن نکتــه ،در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم عینــا بــه
ماننــد دانههــای تســبیح متامــی اقشــار جامعــه (زنــان ،جوانــان ،ادیــان ،اتنیســیتهها ...و تفاوتهــای اجتامعــی) حائــز اهمیــت هســتند.
متامــی ایــن اج ـزاء دارای ابتــکا ِر عملانــد امــا یکــی از آن واحدهــا بــه تنهایــی قــادر منیباشــد جامع ـهای را در کلیــت آن تشــکیل دهــد.
بـرای اینکــه ایــن اجـزای مســتقل و دارای اراده و ابتکارعمــل ،بتواننــد جامعـهای را تشــکیل دهنــد ،الزم اســت کــه کنــار هــم قـرار گیرنــد.
بــه جهــت اینکــه مــا تــاش داریــم تــا جامعــه را نیرومندتــر گردانیــم ،بــه تجزیـهی جامعــه کمــر منیبندیــم .رشط اساســی جهــت اجتامعـی
شــدن وجــود انســان اســت .قدرتمنــدان حاکــم بـرای اینکــه جامعــه را متناســب بــا اهــداف خویــش مدیریــت کننــد ،جامعــه را تجزیــه
منــوده و آن را بــه اج ـزای فاقــد همبســتگی تبدیــل میکننــد .بدیــن ســبب هرگونــه انشــقاق و جزءجــزء منــودن یــک ســاختار نهــادی
و معنایــی ،محصــول جامع ـهی هیرارشــیک و دولتگ ـرا اســت .اج ـزای کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــز بــه مثاب ـهی بخــش یــا جزئــی از
جامعـهی طبیعــی دارای احـرام و منزلــت هســتند .اجـزای جامعـهی طبیعــی بــه صــورت سلســله مراتبــی و بــر روی هــم انباشــته نبــوده،
بلکــه بــه مــوازات هــم و در کنــار یکدیگــر بـهرس میبردنــد .براســاس موازیــن برابــری و آزادی بــا یکدیگــر در تعامــل میباشــند .بــه طــور
خالصــه [آنــان] دریافتــه بودنــد کــه موجودیــت هــر یــک از بخشهــا موجودیــت آنــان را تضمیــن خواهــد منــود .در ســطح بســیار باالیــی،
بــه گونـهی اجتامعــی و کمونــال عمــل میکردنــد .بدیــن جهــت کــه ذهنیــت آنــان از خصوصیتــی کمونــال برخــوردار بــود ،میتوانســتند
«برابــری متفاوتهــا» را شــکل دهنــد .در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــر جــزء ،بخــش و ســازمان دارای ابتکارعمــل اســت .هــر بخــش از
اجتــاع میبایســتی تــوان ذهنــی و عملــی خــود را بــه منص ـهی ظهــور برســاند .قبــل از هــر چیــز بایــد دریچههایــش بــه روی تغییــر و
تحــول بــاز باشــد .همزمــان ایــن بخــش یــا جــزء بــه صــورت خــودرس عمــل منیکننــد .ب ـرای اینکــه بتواننــد ســاختار جامع ـهای نیرومنــد
را بنــا نهنــد ،بایســتی همـهی اجـزاء و عنــارص متحــد گردنــد .بـرای اینکــه متحــد شــوند نیــز بــه ماننــد مثــال فــوق بــه نــخ تســبیح نیــاز
دارنــد .ایــن ن ـ ِخ رابــط نیــز در کنفدرالیســم دموکراتیــک منــود مییابــد و آن حلق ـهی اتصــال ذهنیــت دموکراتیــک یــا دموکراســی اســت.
بــه طــور خالصــه ابتــکار عمــل کنفــدرال و شــیوهی حیــات دموکراتیــک در توافــق کامــل بــر میبرنــد و بــا یکدیگــر کنفدرالیســم
دموکراتیــک را تشــکیل میدهنــد .اگــر در مکانــی شــیوهی حیــات دموکراتیــک موجــود نبــوده و اندیشـهی کمونــال بنیــاد کار نباشــد ،در
آن مــکان کنفدرالیســم دموکراتیــک شــکل منیگیــرد .در آنجــا تنهــا ابتــکار عمــل اج ـزاء و واحدهــای متک ـرِ نامنســجم باقــی میمانــد
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و ایــن نیــز بــه جهــت اینکــه مج ـزا بــودن را از میــان بــر من ـیدارد ،و حتــی بــه آن تــداوم میبخشــد ،قــادر نیســت تــا وضــع موجــود را
تغییــر دهــد .از ایــن طریــق نیــز حاکمیــت اســتمرار مییابــد .مــوردی کــه در زمــان اعــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا آن مواجــه شــدیم
تــا حــدودی نیــز همیــن مســئله بــود .وضعیتــی حــادث گشــته بــود کــه یــک بخــش از ســازمان قــادر نبــود در کار بخــش دیگــر مداخلــه
منایــد .کمیتههــا ،اجـزاء ،واحدهــا ،ســازمانها ابتــکار عمــل بــه دســت آوردهبودنــد .بایــد خودشــان بــه ایــن مطلــب فکــر میکردنــد ،بــه
مباحثــه میپرداختنــد و خودشــان ایــن کارهــا را بــه انجــام میرســاندند .بعــد از آنکــه همـهی افـراد کارهــا را بیــن خــود تقســیم کردنــد
و حتــی کار خــود را از ســایر بخشهــای مجـزا بــه انجــام رســانیدند ،گفتــه میشــد ایــن فعالیــت متعلــق بــه حــوزهی کاری مــا اســت .بــه
اصطــاح مــا ایــن سیســتم را در برابــر حاکمیت(دولــت) توســعه میدادیــم .ق ـرار بــر ایــن بــود تــا مــا سیســتم دولــت را رسنگــون کنیــم،
امــا شــاهد بودیــم کــه در نهایــت دولتچههــای کوچکتــری ظاهــر میشــوند .مــا مراکــز اقتــدار را تاســیس منودیــم .بــه همیــن خاطــر
در بعضــی از ابعــاد از گذشــته نیــز نیرومندتــر بودیــم ،زیـرا کــه تکهتکــه شــدن بــه میــان آمــد .حتــی بعضــی از اشــخاص میگفتنــد «ای
کاش سیســتم گذشــته را داشــتیم» .بــه وجــود آن همــه ســازمان و تشــکل معنــا منیدادنــد .در حالــی کــه مــا ایــن ســازمانها را بــه ایــن
جهــت کــه افـراد مجالــی را بـرای بــروز اســتعدادهای خــود بیابنــد ،همــه بیاندیشــند ،همــه بــه آفرینــش بپردازنــد و بــر ایــن اســاس کــه
نیــروی جامعــه امــکان ظهــور یابــد ،تاســیس منودیــم .مــادام کــه انســان طبیعــت دوم اســت ،توانایــی آن ب ـرای انجــام هــر چیــز کفایــت
میمنایــد .پــس بایــد ارگانهایــی موجــود باشــد تــا ایــن انســان بتوانــد در آن بــه بیــان مطالبــات و اب ـراز اندیش ـههای خویــش بپــردازد...
کوتــاه ســخن اینکــه ایــن تشــکلها بــه ایــن منظــور تاســیس شــدند تــا انســانها بتواننــد بــه سیاســت بپردازنــد ،یعنــی بــر مبنــای جوهــر
انســانی خــود رفتــار مناینــد.
دربارهی کنفدرالیسم دموکراتیک
بیشــر طرفــداران حــل مســئله ملــی ،فدرالیســم را همچــون یــک آلرتناتیــو مناســب بـرای سیســتم سیاســی کنونــی کشــورهای چندملیتــی
خاورمیانــه کــه بــر اســاس توتالیتاریســم یــک نــژاد ،یــک مذهــب و یــا ترکیبــی از هــر دو بنــا شــدهاند ،مطــرح میکننــد .ولــی آیــا در
دنیــای واقعــی خاورمیانــه ایجــاد ایــن سیســتم ممکــن اســت؟ و اگــر ممکــن اســت ،دشــواریهای پیــش رو و عــوارض ایــن انتخــاب ،درســت
بــودن آن را بــه چالــش منیکشــند؟ فدرالیســم بــر مبنــای ایجــاد واحدهــای ملــی یــا فرهنگــی مجـزا بــا مرزهــای جغرافیایــی بســته و معیــن
در کشــورهایی بــا ایالتهــا ،شــهرها و حتــی روســتاهای چندملیتــی نــه تنهــا راه چــاره نیســت ،بلکــه زمینــه خشــونتهای پایانناپذیــر
بیــن ســاکنان اینگونــه کشــورها را گســردهتر میکنــد .صــورت مســئله از ســتم یــک ملــت ،یــک زبــان و یــک فرهنــگ بــر ســایر ملــل،
زبانهــا و فرهنگهــا تغییــر میکنــد بــه ســتم ملیتهــا ،زبانهــا و فرهنگهــا بــر ملیتهــا و زبانهــا و فرهنگهــای دیگــر .بــه
بیــان دیگــر توتالیتاریســم (متامیتخواهــی) دولــت متمرکــز کنونــی ،جــای خــود را بــه دولتچههــای توتالیتاریســت دیگــر میدهــد.
دموکراســی ماننــد هــر پدیــده دیگــری فقــط میتوانــد در زمینــه مناســب خــودش بــه وجودبیایــد؛ بنابرایــن بایــد در همیــن ارض واقــع،
متناســب بــا ســاختار و پراکندگــی گروههــای جمعیتــی ،زبانــی و فرهنگــی و خواســت مــردم در گســردهترین ســطوح خــود بنــا نهــاده
شــود .در وضعیــت کنونــی ،بــا مســئله ســتم و تجــاوز یــک ملــت یــا فرهنــگ بــر ســایر ملیتهــا و فرهنگهــا مواجــه هســتیم .در سیســتم
فدرالیســم ایــن ســتم از بیــن منــی رود بلکــه پراکنــده میشــود و در ایالتهــا و شــهرها و مناطــق مختلــف بــا توجــه بــه ترکیــب ســاکنان
بــه شــکل تــازهای ایجادشــده و تــداوم پیــدا میکنــد .حتــی اگــر دموکراتیکتریــن مکانیــزم انتقــال بــه فدرالیســم مراجعــه بــه آراء ســاکنان
هــر ایالــت ،اســتان ،شهرســتان و  ...مــاک ق ـرار گیــرد ،نتیجــه آن پیشــاپیش معلــوم اســت؛ دیکتاتــوری ،نهادینــه و قانونــی کــردن تعــدی
و تجــاوز گروهــی کــه در یــک منطقــه اکرثیــت را تشــکیل میدهنــد بــر گــروه و یــا گروههایــی کــه در هــان منطقــه در اقلیــت ق ـرار
دارنــد نتیجــه قطعــی آن خواهــد بــود.
آلرتناتیو منطقی و انسانی سیستمهای دولتی خاورمیانه
آلرتناتیــو کارآمــد بایــد براســاس ایجــاد یــک جامعــه زیسـت محیطــی بنیــان نهــاده شــود و ایــن امــر مســتلزم تغییـرات بنیادیــن در سیســتم
حکومتــی اســت کــه بــا غیرمتمرکــز کــردن قــدرت در جامعــه ،جامــه عمــل بپوشــاند؛ بنابرایــن مــردم میتواننــد در جوامــع کوچکــی کــه
بجــای دولــت متمرکــز ،بــازار و ایدئولوژیهــای متامیتخــواه ،بــا اخــاق و خودمدیریتــی دموکراتیــک ،خــود ،بــر خــود حکومــت کننــد.
ســازوکاری کــه آنهــا را بــه هــم گــره میزنــد کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت کــه از مجمــوع انجمنهــای مجـزا و متفــاوت تشــکیل شــده
اســت .امــکان موجودیــت و بقــاء چنیــن جوامعــی را نهادهــای دمکراتیــک محلــی تضمیــن میکننــد و در مراحــل تثبیــت سیســتم جدیــد،
دولت-ملــت ملغــی و قــدرت آن میــان نهادهــا ،شــهروندان و موسســات دمکراتیــک ،گروههــای ملــی ،زبانــی و فرهنگــی تقســیم میشــود.
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در سیســتم سیاســی کنفدرالیســم دموکراتیــک مرزهــای شــناور اســت بدیــن صــورت کــه الزم نیســت تــا هــر اســتان ،شهرســتان ،شــهر و
حتــی یــک روســتا بــه صــورت متــام و کــال در یــک ایالــت مشــخص زبانــی یــا فرهنگــی گنجانــده شــود .چــون بــا توجــه بــه تداخــل
مرزهــای زبانــی ،ملــی و فرهنگــی کــه در طــول صدهــا ســال بــر اثــر سیاس ـتهای حکومتهــای گذشــته و نیــز مهاجرتهــای صــورت
گرفتــه ایجــاد شــده اســت ،تعییــن مرزهــای مشــخص بیــن ایــن گروههــا بــدون خشــونت و تعــدی و تجــاوز غیرممکــن اســت کــه بــه
دنبــال خــود زمینههــای بیشــری را فراهــم میکنــد .در ایــن سیســتم بـه جــای مراجعــه بــه آراء کلــی ســاکنان یــک اســتان یــا شهرســتان و
 ...بـرای تعییــن تکلیــف کلیــت آن مرکــز جمعیتــی جهــت الحــاق بــه ایالتــی کــه اکرثیــت خواهــان آن هســتند ،قبــل از هــر انتخاباتــی ،هــر
مرکــز جمعیتــی بــه محــات متعــددی تقســیم میشــود .تقســیامت بــه واحدهــای کوچکتــر ،نتایــج دقیقتــر و انســانی تــری بــه دنبــال
خواهــد داشــت .بــه همیــن دلیــل محدودیتهــا ب ـرای ایــن امــر بایــد بــه حداقــل برســد .هــر محلــه طــی انتخابــات داخلــی مناینــدگان
خــود را انتخــاب میکنــد .ایــن مناینــدگان محــور متامــی تغیی ـرات ،مردمســاالری ،ادارهی محلــه ،شــهر ،ایالــت و در نهایــت کل کشــور
خواهنــد شــد .انجمــن هــر محلــه بــه صــورت مســتقل و خــارج از اراده ســاکنان محــات و مرکــز جمعیتــی مجــاور ،ایالــت مــورد نظــر خــود
را انتخــاب کــرده بــه آن ملحــق میشــود .در ایــن صــورت ممکــن اســت یــک مرکــز جمعیتــی (شهرســتان ،شــهر ،روســتا و )...بنــا بــه انتخــاب
انجمــن محــات جــزء چندیــن ایالــت مختلــف قـرار گیــرد .مثـاً تعــدادی از محــات یــک شــهر جــزو ایالــت الــف و تعــدادی جــزو ایالــت
ب ،تعــدادی جــزو ایالــت ج و  ...ق ـرار گیرنــد .در چنیــن مراکــز جمعیتــی ب ـرای امــور مشــرک ماننــد خدمــات آب ،انــرژی ،فضــای ســبز،
ارتباطــات ،مخابـرات و  ...قانــون واحــد کشــوری بــر آن مراکــز حکمفرمــا میشــود .مــدل زیــر بــر اســاس دموکراســی از پاییــن بــه بــاال بــه
عنــوان یــک پیشنویــس میتوانــد روشــنگر ایــده مــورد بحــث مــا باشــد:
الف -انجمن محله:
هــر مرکــز جمعیتــی اعــم از شهرســتان ،شــهر ،روســتا و  ...بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت بــه تعــدادی محــات جمعیتــی تقســیم
میشــود .هــر محلــه طــی انتخابــات آزاد اعضــای انجمــن محلــه خــود را انتخــاب میکنــد .نقــش اعضــای انجمــن محلــه بــه مثابــه اســاس
و محــور متامــی تغیی ـرات ،دموکراســی و حکومــت خواهــد بــود .بــه همیــن شــیوه فــوق مراکــز جمعیتــی کلیــه شــهرکها و روســتاها
و ...در انجمنهــای محــات ســازماندهی میشــوند و مناینــدگان خــود را انتخــاب کــرده و ایــن مناینــدگان مســئولیتها و اختیــارات
کافــی و کامــل خواهنــد داشــت .از اولیــن اختیــارات آنهــا تعییــن الحــاق ناحیــه انتخابیــه خودشــان بــه یکــی از ایالتهایــی اســت کــه
خواســت اکرثیــت موکلیــن اســت .ولــی ایــن الحــاق بــه هیـچ وجــه مطلــق و ابــدی نخواهــد بــود و در دورههــای بعــدی منتخبیــن جدیــد
میتواننــد در الحــاق قبلــی تجدیدنظــر کــرده و بــا توجــه بــه خواســته جدیــد موکلیــن بـرای مانــدن در آن ایالــت و یــا جــدا شــدن از آن
و الحــاق بــه ایالتــی دیگــر تصمیــم خواهنــد گرفــت و آن تصمیــم در کمرتیــن زمــان ممکــن قابلاجـرا خواهــد بــود .ایــن منتخبیــن کلیــه
خدمــات انســانی از جملــه آمــوزش و پــرورش ،امــور اقتصــادی ،فرهنگــی ،اداری و رفاهــی آن را بــر عهــده دارنــد و در ســطحی بزرگتــر
در هامهنگــی بــا مناینــدگان محــات دیگــر امــور فــوق را در گســرهای فراوانتــر بــه پیــش میبرنــد و ایــن رویــه ادامــه دارد تــا متامــی
مناینــدگان یــک ایالــت در یــک رابطــه پویــا و زنــده باهــم در تعامــل خواهنــد بــود تــا اداره متــام و کامــل ایــن ایالــت از هــر نظــر و بــا
هامهنگــی کامــل بــه پیــش بــرده شــود.
ب -انجمن محالت مرکز جمعیتی (شهرستان ،شهر ،روستا و :)...
در ســطحی باالتــر انجمنهــای محــات بــا توجــه بــه تعــداد جمعیــت حــوزه انتخابیــه خویــش یــک یــا چنــد مناینــده از میــان خــود
انتخــاب کــرده و انجمــن مناینــدگان محــات شــهر را تشــکیل خواهنــد داد .ایــن انجمــن اختیــارات و وظایفــی همچــون اداره شــهر از نظــر
امنیتــی ،خدمــات اجتامعــی ،تنظیــم روابــط بیــن محــات و نیــز مراکــز جمعیتــی همجــوار ،منطقــه یــا مناطــق فــدرال و در نهایــت کل
کشــور را خواهــد داشــت.
ج -انجمن عالی ایالت:
بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و خواســت مــردم تعــدادی ایالــت تشــکیل میشــود .تعــداد ایــن ایالتهــا بــا توجــه بــه ترکیــب ،تنــوع و
خواســت شــهروندان کشــور میتوانــد شــامل  5یــا  10و حتــی خیلــی بیشــر از اینهــا باشــد .آنچــه کــه تعــداد ایالتهــا را تعییــن
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میکنــد ،خواســته شــهروندان کشــور اســت کــه بایــد معیارهایــی آســان بـرای آن تعییــن شــود .مثـاً خواســته تعــدادی از مناینــدگان انجمــن
محــات باشــد کــه در مجمــوع مناینــده ی بیــش از ده ه ـزار ،یکصــد ه ـزار و یــا بیشــر از ایــن ارقــام شــهروندان حــوزه انتخابیــه خــود
باشــند .انجمنهــای هــر شــهر و یــا مرکــز جمعیتــی بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت ،مناینــدگان خــود را بـرای انجمــن عالــی ایالــت
مــورد نظــر انتخــاب خواهنــد کــرد .انجمــن هــر محلــه بــه طــور مســتقل و خــارج از اراده اکرثیــت انجمنهــای دیگــر ،ایالتــی کــه بایــد
بــه آن ملحــق شــود را تعییــن خواهــد کــرد .انجمــن عالــی هــر ایالــت کــه اختیــارات یــک پارملــان را خواهــد داشــت ،بــا تشــکیل نهادهــای
الزم همچــون قــوه مجریــه و قضائیــه و ...اداره ایالــت خــود را عهــدهدار خواهــد شــد.
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زاگرس مانی

د -کنگره ملی ایالتها:
در ســطح چهــارم انجمــن عالــی هــر ایالــت بــا توجــه بــه تعــداد جمعیتــی کــه منایندگــی میکنــد ،مناینــدگان خــود را ب ـرای تشــکیل
کنگــره ملــی ایالتهــا در پایتخــت کشــور انتخــاب خواهــد کــرد .ایــن کنگــره تبدیــل بــه رأس هــرم و عالیتریــن مرجــع حکومتــی متامــی
مــردم رسارس کشــور خواهــد شــد .مهمتریــن امــور مملکــت ماننــد ایجــاد نظــم و هامهنگــی بیــن ایالتهــا ،تدویــن و صیانــت از قانــون
اساســی ،دفــاع از مرزهــای کشــور ،قــوه مجریــه کشــوری ،قانونگــذاری کشــوری ،تشــکیل قــوه قضائیــه کشــوری ،تعییــن سیاس ـتهای
کالن اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی از جملــه وظایــف و اختیــارات آن کنگــره خواهــد بــود .در سیســتم سیاســی جدیــد از هــان ابتــدا
زمینــه نارضایتــی و خشــونت خشــکانده میشــود؛ زی ـرا از دموکراتیکتریــن ســازوکار ب ـرای ایجــاد یــک دنیــای جدیــد اســتفاده میشــود
بــه شــکلی کــه مــردم هــر محلــه مســتقیامً رسنوشــت خــود را انتخــاب میکننــد و مرشوعیــت هــر شــخص و یــا قدرتــی کــه بخواهــد خــارج
از اراده مــردم هــر منطقـهای در تعییــن رسنوشــت آنهــا دخالــت کنــد زیــر ســوال خواهــد رفــت ایــن دمکراســی فراگیــر باعــث خواهــد
شــد کــه قدرتهــا و جریانــات متامیتخــواه محلــی و یــا فـرا محلــی از نظــر تئوریــک خلــع ســاح شــده و بــه تبــع آن قــدرت تبلیغــی و
تهییجــی بـرای گــردآوری نیــرو و تهاجــم بــه حقــوق دیگـران را از دســت خواهنــد داد .بـرای پیشــگیری از تجدیــد حیــات دوبــاره اســتبداد و
نقــض حقــوق بــر بایــد قانــون اساســی کشــور بــه گونـهای تنظیــم شــود کــه ایالتهــا اختیــار تدویــن و اجـرای قوانیــن مخالــف اعالمیــه
جهانــی حقــوق بــر و کنوانســیون حقــوق کــودکان و کنوانســیون حقــوق زنــان را نداشــته باشــند و رسچشــمه قوانیــن بایــد حقــوق بــر
باشــد و جهــت پیشــگیری از ســتم و تبعیضهــای مذهبــی و عقیدتــی ،دولــت و قوانیــن و آمــوزش و پــرورش در کلیــه ایالتهــا بــر اســاس
سکوالریســم بنــا نهــاده میشــوند .بـرای آنکــه جامعــه از بیشــرین هارمونــی ،نظــم و هامهنگــی برخــوردار شــود ،قانــون اساســی کشــوری
بــه گون ـهای تدویــن و اج ـرا شــود کــه از سوءاســتفاده ایالتهــا از موقعیــت جغرافیایــی آنهــا جلوگیــری کنــد .مث ـاً ایالتهــا مجــاز
نباشــند کــه قوانینــی را بـرای اخــذ گمــرک در قبــال عبــور کاالهــای ایالتهــای دیگــر از راههــا و پایانههــا ،فرودگاههــا و بندرهــای آنهــا
اخــذ کننــد؛ و اینگونــه زیرســاختها متعلــق بــه متــام مــردم کشــور شناختهشــده و توســط کنگــره عالــی ایالتهــا و دولــت مرکــزی کــه
منتخــب ایــن کنگــره اســت ،اداره شــوند .بنیــان نهــادن ایــن سیســتم جدیــد ،تکرثگرایــی( )Pluralismو مردمســاالری را در گســردهترین و
طبیعیتریــن ســطوح انســانی تحقــق میبخشــد .انســانی بــودن ،طبیعــی و فراگیــر بــودن آن عامــل موفقیــت و ضامنــت اجرایــی پــروژه
خواهــد شــد .چــون اراده حداکــر مــردم در هــر جایــی کــه باشــند بــه کرســی خواهــد نشســت و کمــر کســانی پیــدا خواهنــد شــد کــه
خــود را خــارج از سیســتم سیاســی جدیــد ببینــد .از یــک ســال گذشــته در مناطــق عمدت ـاً کردنشــین ســوریه یــک سیســتم مشــابه ایــن
مــدل تحــت عنــوان «خودمدیریتــی دموکراتیــک» پروســه زایــش و اجرایــی خــود را طــی میکنــد؛ کــه متأســفانه از ســوی نیروهــای تنــدرو
اســامی ،دولــت ترکیــه و حتــی رئیــس حکومــت منطق ـهای کردســتان ع ـراق ،دولــت آمریــکا و جهــان غــرب بــه نســبتهای متفــاوت
مــورد مخالفــت و عنــاد قـرار گرفتــه اســت .بــا وجــود ایــن بــا اتــکا بــه مــردم توانســته اســت بــه پیرشفتهــای مهمــی دســت پیــدا کنــد.
میتــوان مــدل اخیــر و نیــز مــدل کشــورهایی ماننــد ســوئیسچندملیتی ،هندوســتان ،آمریــکا و ســایر کشــورهایی کــه بــه صــورت فــدرال
یــا کنفــدرال اداره میشــوند را مــورد توجــه قـرار داد و بــا توجــه بــه اوضــاع خــاص کشــور ،ترکیــب و پراکندگــی گروههــای مختلــف ملــی و
فرهنگــی مدلــی متناســب و ســازگار و قابــل حصــول تهیــه کــرد .تجربــه انقالبهــای نامتــام دنیــا ،خصوصـاً خاورمیانــه در  100ســال اخیــر،
ایــن امــر مهــم را بــه مــا گوشــزد میکنــد کــه بــدون آلرتناتیــو درســت و انســانی هیــچ تغییــری اوضــاع بهــری را بــه ارمغــان منـیآورد.
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در اینــ جس��تار بن��ا ب��رآن داریمــ ک��ه ب�هـ وضعیـ�ت و چگونگ��ی شـ�کلگیری و عملکــرد
س��ازمانهای غیردولتــی بــه پردازیــم .انتخــاب ایــن موضــوع و تحقیــق در مــورد آن
 ،بدی��ن عل��ت استــ ک��ه در دهههـ�ای اخی�رـ ب��ه وفــور از کلم��هی و س��ازوکارهای
س�اـزمانهای غیردولت��ی( )NGOتوسطــ رساــنهها و مبلغی��ن نئولیربالیســم ســخن بــه
میــان آمــده اســت .ایــن مواضــع و نظ ـرات کــه در مــدح و مســخ ،عملکــرد و ســاختار
NGOه��ا اب��راز میگ�رـدد .در ذهــن انس��ان ،پرس��شهایی را ایج��اد میکنــد .از آن
جملــه :
آیــا عملکــرد و کارکــرد NGOه��ا در درون محیط و با محوری��ت رسمایهداری(بیناملللی،
دولتــی) و در خدمت به آن اســت؟
طرحســاخت NGOه�اـ چگونهــ و در راس��تای چ��ه اهدافــی صوــرتپذیرفتــه اســت؟
آیــا جایگزینی(آلرتناتیــو) ب ـرای آن وجــود دارد؟
وضعیت و جایگاه آن در ایران چگونه است؟
در راســتای نیــل بــه ایــن اهــداف بــه بررســی مباحــث زیــر بــا کمــک گرفــن از مثــال
و منونههــای عینیــ میپردازیــم کــه مباحــث مطــرح گردیــده را قابــل ملــس گردانــد:
تاریخچـ�ه و ساختارشناسیــ زبان��ی ،تاری��خ طرحس��اخت س��ازمانهای غیردولتــی NGO
NGO،هـ�ا گفتامنیــ درون رسمایهداری(بیناملللــی ،دولتــی) ،چگونگــی برســاخت
 NGOدر ایـ�ران ،تضاده�اـی میاــن س��اختار ق��درت در ای��ران و تاثی��رات آن ،س��ازمانهای
ناســودبر( )NPOجایگزی��ن و راهحــل!
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تاریخچه و ساختارشناسی زبانی
در واقــع  NGOاختص��اری گردی��دهی جمل��هی  Non Governmental Organizationبـ�ه حساــب میآیــد .جایگزیــن معنایــی آن بــدون
دخ�لـ و تــرف در زبـ�ان فارسیــ میت�وـان س��ازمان غیردولتــی ترجمــه و بــکار بــرد .در ایــران بــا اضافــه کــردن پیشــوند توضیحــی،
س�اـزمانهای م��ردم نه�اـد و ح��ذف یـ�ا در حاش��یه ق��رار دادن کلم��هی کلیــدی ،غیردولتــی ســعی در مبهــم کــردن هرچــه بیشــر آن شــده
اس��ت .برــ همی�نـ مبن��ا مخف��ف آن در ادبیاــت سیاسـ�ی-اجتامعی ای ـران ســمن (ســازمان مــردم نهــاد) تغیــر ماهیــت داده شــده اســت.
هامنط��ور ک��ه در م��ورد ســاختار جم�لات ترکیبــی میدانی��م ،از بهه��م پیوس�تن س��ه کلم��هی ( Nonغیــر ،عــدم)Governmental +
(دولــت) (Organization +ســازمان) در حقیقــت هــر کــدام از کلــات یــاد شــده دارای بــار معنایــی خــاص خــود هســتند .بــه لحــاظ
ساختارشناســی زبــان میتــوان بیــان منــود کــه زبــان دارای قوانیــن بنیادیــن و اصولــی غیرقابــل تغییــری اســت .یکــی از ایــن اصــول و
قوانی��ن ،هامهنگ��ی و همپوش��انی میاــن ص��ورت و جوهر(ماهی��ت) میباش��د .بن��ا بــه رابطـ�هی بنیادیــن میــان صــورت و جوهــر  ،هــر کلمــه
در س��اختار جمل��ه و بهخصــوص مت��ون و جم�لات سیاسی-فلس��فی ،دارای ش��خصیت(کاراکرت) و هوی��ت خاــص خ��ود میباشــد .بدیــن
معنــا کــه ســازمان غیردولتــی( )NGOبای��د عملکرد(صـ�ورت) و واقعیــت وجودی(جوه��ر) آن نی��ز ب�اـ یکدیگرــ همگ��را و همراســتا باشــد.
یعن��ی هنگامـ�ی ک��ه گفت�هـ میشــود ســازمان غیردولتــی بایــد در واقعیــت وجــودی و عملکــرد بیرونــی آن ،ســازمانی را شــاهد باشــیم کــه
ب�هـ لح��اظ فک��ری ،فرهنگ��ی و مال��ی کام�لا مج��زا از دولتــ ب�هـ حس��اب آی��د .در واقعــ ب��ار هویتیــ ک��ه کلم��هی Non Governmental
 ، Organizationب��ه مخاطبــ ع��ام ،شناسهــ میکنــد بــه دو شــکل اســت:
§ دارا بودن ،ماهیتی غیردولتی
§ عدم وابستگی تشکیالتی و مالی به حاکمیت و ارگانهای دولتی
در همیــن راســتا ابهامــی در عملکــرد و تناقضــی آشــکاری در اصــل غیردولتــی بــودن NGOه��ا بـ�ه میــان میآی��د .چ��را ک��ه بیش��نهی
NGOه��ا ،مناب��ع مالــی خوــد را از طری��ق دولته��ا یاــ س��ازمانها و رشکته��ای بیناملللــی رسمایـ�هداری چــون ســازمان ملــل متحــد
تامی�نـ میکننــد .بــه همیــن خاطــر تحــت تاثیــر و نفــوذ مســتقیم و غیرمســقیم آنهــا بــوده و هســتند .بـرای توضیــح هرچــه بیشــر ایــن
موض��وع بایدــ ب��ه تاری��خ و چگونگــی طرحســاخت(هدف از ســاخت) NGOهــا بپردازیــم.
تاریخ طرحساخت سازمانهای غیردولتی()NGO
بای��د توجــه ب��ه ایــن اص��ل بنیادیــن دیالکتیـ�ک تاریخ��ی داش��ت ک�هـ ه�رـ س��اختار ن��و و مدرن�یـ ک��ه پدیــد میآیــد ،ریشــه در تغی ـرات
و تح�وـالت س��اختارهای پیشیــن دارد .بدی��ن ترتی��ب کهــ س��اختار و س��ازمانهای کــه آنه�اـ را م��درن و ن��و متصوری��م ،برخــاف ذهنیــت
ماــ ،ب��ه یکبــاره و آن��ی بــه وج��ود نیامدهانــد .پــس ریشــه در تاریــخ (گذشــته ،حــال ،آینــده) دارنــد .بنابرایــن لزومــا آنهــا را بایــد در
س��یری از تاریـ�خ گذش��ته-حال بررسـ�ی من��ود .در غی��ر ای��ن صــورت دچاــر اش�تـباه و سطــحینگری در تحلیــل خواهیــم گردیــد و راهــی
از صوــرت بــه معنـ�ا حقیقـ�ی موضــوع نخواهیـ�م یاف�تـ .باــ ای��ن توضیــح میت�وـان متذک�رـ ش�دـ ک��ه س��اختار طرحســاخت NGOهــا
ک��ه بظاه��ر ای��ده و طرحســاختی م��درن ب��ه نظـ�ر میآینـ�د ،از ای��ن قائ��ده خاــرج منیباش��د .در حقیق��ت ســازمانهای غیردولتــی در
ط��ول تاری�خـ وج��ود داشـ�تهاند .ب��ه نظرــ میرســد ،تاری�خـ طرحسـ�اخت ای��ن س�اـزمانها بــه پایــان کم�وـن اولی��ه ک��ه حکومتهــای
اقتــداری پدرســاالر( )Patriarchyپادشاــهی ظه��ور کردن��د  ،ب��از میگرــدد .ای��ن س��ازمان ی��ا کمونه��ا بازمان��ده از کمــون اولیــه ،ارصار
ب��ر ماهیـ�ت براب��ر و آزادی وجــودی خــود داشـ�تند .بهــ همی��ن خاط��ر ب��ه ص��ورت همیش��گی و پیوس��ته ب�اـ نظامهــای حکومتــی قــدرت-
ملتــ (پادش��اهی) در ح��ال تعــارض و مقابل��ه بودهان��د .نکت��ه کـ�ه بای�دـ مدنظرــ داشــت ایــن اسـ�ت کــه اش��کال و صوــر ای��ن کمونهــا
ی��ا سـ�ازمانهای خلق�یـ (م��ردم نهــاد) بنـ�ا ب�هـ اصلــ زمــان و مکــان تغیی��ر میکــرد .بــه طــور مثــال گاهــی بــه صــورت جنبــش و ســازمان
بــردگان (اســپارتاکوس  Spartacusدر ســال  ۷۳پیــش از میــاد) و یــا جنبــش و ســازمان کشــاورزان (انقــاب رعیتــی Revolt ›Peasantsیــا
خیــزش بــزرگ  Great Risingدر  ۱۳۸۱می�لادی انگلس��تان) و ی��ا در برخ��ی از اوقــات در ش��کل مذهبیــ منوــد پی�دـا میکردنــد بــه ماننــد،
جنبــش و ســازمان شــیعی علــوی در برابــر حکومــت امــوی و عباســی ،جنبــش و ســازمان حروفیــه در مقابــل حکومــت تیموریــان در قــرن
هشــتم قمــری و یــا جنبــش و ســازمان یارســتان دراســتان کرمانشــاه( رشق کردســتان) در برابــر اقتدارگرایــی حکومــت اســامی در قــرن
دوم ال��ی هفتـ�م قم��ری و ی��ا در اروپــا ب�هـ وج��ود آم�دـن جنب��ش و ســازمان پروتس��تان در مقابـ�ل اقت��دار و متامیتخواهــی پــاپ و کلیســای
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

کاتولیک،بهط��ور کلـ�ی بهــ م��وارد فراوان��ی از ای��ن دس�تـ در رسارس جه��ان میتــوان اشــاره کــرد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه متامــی جنبــش
و س��ازمان در ماهیـ�ت یــک حقیق��ت را دنب�اـل میمنودن�دـ و آن نی��ز مقاوم��ت ،مباــرزهی تاریخ��ی در براب��ر اس��تیالی زیادهخواهیهــای
حکوم�تـ ی��ا دولتهـ�ا ،را میتـ�وان بی��ان من��ود .بــر ای�نـ اس�اـس غیرحکومتی(یـ�ا دولت��ی) ب��ودن اینــ س�اـزمانها ج��زء مهمتریــن نقــاط
عط�فـ و کلی��د رس��یدن ب�هـ خواســت آزادی و برابریخواهانــه آنــان ب��ه ش�مار میرف��ت .در دوران معــارص بــا ظه��ور رسمای��هداری
بورژواییــ و تش��کیل دولت-مل��ت از س��وی آن در دو ق��رن اخی��ر ،ایـ�ن س�اـزمانها و جنبشهــای خلقــی (مــردم بنیــان) تکویــن و تحــول
خ��ود را ب��ه شکــل جنب�شـ و س�اـزمانهای کارگـ�ری و جنبشه��ای رهاییبخ��ش خلقیــ در مقابـ�ل رسمای��هداری اســتعامری بــه انجــام
رســانیدند .من��ود آن را میتــوان در کمــون پاریــس ،لیــون و گرونوبــل  1871میــادی و هندوســتان مســتعمری انگلســتان مشــاهده کــرد.
نکت��ه حائزــ اهمی��ت و الزم ب�هـ تذکرــ ای��ن اس��ت ک��ه جنبشهـ�ا و س��ازمانهای غیردولتــی یــاد شــده ،متشــکل شــده از یــک ارگانیســم
طبیع��ی و کامل��ی بودن��د ،چـ�را ک��ه دارای شــاخههای فرهنگ�یـ ،اقتص��ادی ،دفاعیــ و خط�وـط و اه��داف ایدئولوژی��ک فرد-جامعهگــرا
بودن��د .در مجم��وع میت��وان گف��ت در وضعیت��ی خودبس��نده و خودگ��ردان و دموکراتی��ک در ترکیببنــدی و ســاختار فکــری و عملــی
بودن��د .ام��ا ب��ا ب��ه وجـ�ود آم��دن حکومته��ای متامیتخــواه( )Totalitarianismکــه همزمــان و بعــد از کمــون پاریــس ،لیــون و گرونوبــل
فرانســه ،باع�ثـ ش��د وضعی�تـ و موقعی�تـ ای��ن سـ�ازمانها دچــار ش�دـت و ضعفهایــی بگردنندــ .می�اـن س��الهای جنــگ جهانــی اول
و دوم ( )1945-1918ب��ا ب��ه روی کار آمــدن دولت-ملته��ای فاشیستــی ،س�اـزمانهای خلقی(م��ردم بنی��ان) بهشــدت مــورد رسکــوب
ق�رـار گرفتن��د .امـ�ا ایــن منادهـ�ای ســازمانیافتهی لزومــا تاریخــی ،اجتامعــات انســانی بــه مقاومــت تاریخــی خویــش فزونــی بخشــیدند
ک��ه من��ود آن را میش��ود در ،نهض��ت مقاوم��ت مل��ی فرانس�هـ ب��ه ره�بری ژان مول��ر فرانس��وی مش��اهده ک��رد .در ژانوی��هی  ۱۹۴۳ایــن
س�اـزمان و گروهه�اـی رشکتکنن��دهی در ایــن نهضــت بــه هم ـراه  ۵مناین��دهی اصلــی دیگــر ،شــورای ملــی مقاومــت فرانســه را تشــکیل
دادن��د .بعده��ا باــ از می��ان رفــن هیتل��ر مشـ�خص گردی��د کهــ جنایـ�ات و ســقوط آمل��ان ن��ازی ،نش��ان از شکس��ت ایـ�ده و نِگَرهی(نظریــه)
دولت-مل�تـ ک��ه من�وـد بیرون��ی رسمای��هداری بحساــب میآیدــ ،میده��د .بـ�ه همی�نـ خاطرــ تئوریس��ینهای رسمای��هداری بــا قبــول نکــردن
ای��ن موض�وـع مهــم ،دس��ت بهــ ترمی��م ایــن س��اختار بیرونـ�ی رسمایه(دول��ت) زدنن��د .بدیـ�ن ص�وـرت ک��ه نِگَــرهی دولــت کمینــه را جایگزیــن
دول��ت بیش��ینه(متامیتخواه) منودنــد .ب��رای دس�تـیابی بدیــن ام��ر در ص��دد خصوصیس��ازی هرچ��ه بیش�تر در گســرهی اقتصادی-فرهنگــی
منودن��د .در ای��ن راس��تا سوءاس��تفاده و تس��لط بـ�ر جامع��هی مدن��ی و نهاده��ای تشکــیل دهن��دهی آن(س��ازمانهای غیرحکومتــی) را در
دسـ�تور کار خوی��ش ق��رار دادن��د .بعده��ا ب��ا ب��ه وجـ�ود آم��دن جن��گ رسد ،نظــام رسمای��هداری بیناملللــی بــا اســتفاده از همیــن مفهــوم
و طرحسـ�اخت دس��ت ب��ه عقیمس��ازی روحیــه و ارادی انقالب�یـ س��ازمانهای مــردم نهاد(خلقــی) کــرد .ایــن مــورد بــا توســل بــه بحــث
جهانیســازی ( )Globalizationانجــام پذیرف��ت .جهانیس��ازی ب��ر ایــدهی تشــکیل دولــت جهانــی و دموکراســی لیربالــی جهانــی تاکیــد
داشـ�ته و دارد .من��ود عملــی و بیرون��ی اینــ نِگَــره را در برســاخت ،ســازمان ملــل متحــد( )UNدر ســال  1945میشــود نظــاره کــرد .ســازمان
مل��ل متح��د ،ب��ا تشـ�کیل یکــ س�اـزمان پدیـ�د آمدــه از دولتهــای کوچــک و بــزرگ عضــو از رسارس جهــان و زیــر نفــوذ و ســیطره قـرار دادن
آن��ان ب�هـ ص��ورت آمدان��ه در چهارچ��وب و قالـ�ب نِگَــرهی جهانیسـ�ازی ،دولتیجهانی(ابردولـ�ت رسمایـ�هداری) را در تاریــخ جهــان متولــد
ک��رد .درحقیق��ت سـ�ازمان ملل(دولتجهان��ی) رسمایـ�هداری را وارد مرحلــه امپریالیســم( )Impérialismeگردانیــد .در ایــن مقطــع زمانــی
ش��اهد آنی��م کـ�ه دولت��ی در مقیاس�یـ جهان��ی ،توس��ط دولتهاــی رسمایـ�هداری ب�هـ وج��ود میآیـ�د ک��ه مابق��ی دولتهــا را در خــود هضــم
میمنای��د .ساــزمان مللــ متح��د را میت��وان ،ابردولـ�ت ی��ا دولتیجهانی(رسمای��هداری) و اقت��داری ن��و در عرص��هی سیاس��ی-اقتصادی و
فرهنگ��ی ،رسمای��هداری برشــارد .ایــن ســازمان بــه ماننــد هــر دولتــی توســط ،الیگارشــیک رسمایــه و قــدرت جهانی(انگلســتان ،فرانســه،
روسیــه ،چی��ن وبخص��وص آمری��کا) اداره میگ��ردد .دارای ش�اـخه و ارگانیس��مهای تنبیهــی و تشــویقی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی
مخت��ص بـ�ه خویـ�ش اس��ت .ب��ر ای��ن مبن�اـ ،ارگانه��ای س��ازمان مل��ل بدی��ن قـ�رار اس�تـ :مجمــع عموم��ی = ق��وهی مقننــه ،شــورای اقتصــادی و
اجتامع��ی = مجموع��ه کمیتهه��ای ک��ه کارویـ�ژهی آن��ان فرهنگسـ�ازی و اشــاعهی اقتص��اد و جامع��هی لیربالـ�ی در س��طح جه�اـن میباشــد،
شــورای امنیــت = تنبیهــی (حافــظ صلــح UNو کمــک ناتــو) ،دبیرخانــه = دســتگاه بروکراســی ســازمان ملــل و اقــار وابســته بــه آن ،دیــوان
بیناملللــی دادگستـری = ق��وهی قضائیــه .شــاید پرســیده شــود کــه لــزوم ایــن توضیحــات در مــورد ســازمان ملــل چیســت؟ در ایــن بــاره
بایـ�د خاط��ر نش��ان ک��رد کــه توضیـ�ح مخت�صر فــوق دربــاره ای��ن ساــزمان برــای پاس��خ بـ�ه پرس�شـ بنیادیـ�ن مبن��ی بــر اینک��ه آیــا میتــوان
NGOهاــ را گفتامن��ی درون رسمایـ�هداری بحس��اب آورد؟ الزم میمنایانــد.
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NGOها گفتامنی درون رسمایهداری(بیناملللی،دولتی)
در واقـ�ع اولیـ�ن تعریـ�ف ارائـ�ه شـ�ده در دوران معـ�ارص را شـ�ورای اقتصـ�ادی و اجتامعـ�ی سـ�ازمان ملـ�ل(�United Nations Econom
 )ic and Social Councilیــا بــه اختصــار  ،ECOSOCدر قطعنام��هی  288خــود بــه تاریــخ  27فوریــه  1950از NGOو INGO
(س��ازمانهای بینامللل��ی غیردولتـ�ی) انج��ام پذیرف�تـ .ش��ورا ی��اد ش��ده نق�شـ حامیت��ی و قانونیســازی در مقیــاس جهانــی بــه  NGOو
 INGOاعط�اـ ک��رد .نکتـ�هی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه  ECOSOCهمراس��تا و همزم��ان در بخ��ش کالن اقتص��اد جهانی(رسمای��هداری)
نی��ز فعالی��ت نیرومن�دـی میمنایــد .ایــن فعالیــت اســتیالگرایانه اقتصــادی ،توســط بانــک جهانــی ( ،)worldbankصن��دوق بیناملللــی
پــول( )International Monetary Fundو ســازمان تجــارت جهانــی( )Worl Trade Organizationدر چهارچ��وب و زیرمجموع��هی
شــورای اقتصــادی و اجتامعــی ســازمان ملــل( )ECOSOCص��ورت میگی��رد .اگــر بخواهی��م ب��ه صــورت ســادهتر توضیــح دهیــم،
رسمایـ�هداری بینامللل��ی بــا اس��تفاده از ارکان سـ�هگانه اقتصــادی جهانــی( )WB،IMF،WTOذک��ر شــده در ب��اال نظـ�ام پول��ی بیناملللــی
را بــر پای��ه دالر پ��س از جن��گ دوم جهانــی بوجـ�ود آورد .برــ ای��ن اســاس ب�رـای اس��تیالی فرهن��گ رسمای��هداری لیـرال خویــش از NGOو
 INGOب��رای بسرتس��ازی و اس��تیالی اقتصاــدی و س��اختاری از ارگان س��هگانه اقتص�اـدی سوــد میجویــد .ایــن امــر بدیــن شــکل صــورت
میپذی�رـد ک�هـ هنگامــی ک��ه کشـ�ورهای فقی��ر و ی��ا دچ��ار بحرــان اقتص��ادی و سیاسـ�ی از ساــزمان مللــ درخواس��ت کم��ک مالیــ میکننــد،
شــورای ( )ECOSOCبــا تحم��ل رشای��ط و امتیازات��ی ســخت ،اق��دام ب��ه دادن وام(بدهکارکرــدن) میمنای��د .ب�هـ ط��ور مث��ال ،اج��ازهی
فعالی��ت دادن ب��ه س�اـزمانهای بیناملللــی ( )INGOو NGOهــای محلــی وابســته بــه آنهــا ب ـرای فعالیــت در داخــل کشــورها از طــرف
وامگیرن��دگان و ی��ا تعدی��ل و لیربالیـ�زه کــردن س��اختارهای اقتصادی-فرهنگ��ی ،گش��ودن و برداش�تن دروازهه�اـی گمرک�یـ را میتــوان برشــمرد.
ای��ن ش��یوه ،ترفن��دی ن��و و بسیــار نـ�رم در مبح��ث اس��تعامرنو و اس��تیالی رسمای��هداری بیناملللیــ برــ خلقهــای جهــان بایــد ارزیابــی منــود.
در حال��ت کلیــ میت��وان گف��ت س�اـزمانهای غیردولتی(محلی،بینامللل��ی) ب��ه ص��ورت خواس��ته ی��ا ناخواس��ته س�اـختارها و گفتامنهــای
درون رسمای��هداری محســوب میگردن��د .در ماهی�تـ وج��ودی ،ب��ه عن��وان ج�اـده صافکنهای(غلتــک) فرهنگــی و اجتامعی-اقتصــادی،
رسمایهداری(دولتی،بیناملللــی) انجاــم وظیف�هـ میکننــد.
تناقض ساختاری میان تئوری و عملکرد
تناق�ضـ ش�دـیدی میــان مفهوــم حقوقــی ساــزمانهای غیردولتــی ،بــا عملکــرد آنهــا وجــود دارد .بــه طــور مثــال  :بیــش از یــک چهــارم
از درآم��د و بوج��هی  160میلی�وـن دالری موسس��هی آکســفام( )Oxfamدر ســال  1998توســط دولــت انگلســتان و اتحادیــه اروپــا تامیــن
گردیــد .بودج��هی مرصفیــ دیدبـ�انحقــوق بــر ()Human Rights Watchدر ســال  2003بالــغ بــر  7/2میلیــون دالر آمریــکا بــود اســت
ک��ه بیشتـر ای��ن رق��م از طریقــ کم��ک دولته��ا و رشکتهـ�ای رسمای��هداری تامیــن گردیــد 46 .درصد(184میلی��ون) از کل بودج��هی400
میلی��ون دالری پزشــکان ب��دون م��رز از کمکه��ای دولت��ی حاص��ل میگ��ردد .و یــا ورلدویــژن کــه ســازمان امــداد و نجــات مســیحیان
آمریــکا اســت 55 ،میلی�وـن دالر از دولتــ آمریکــا کمــک دریافـ�ت میکن��د .موسس��هی نوبل(حامــی مالــی جایــزه نوبــل) ســوئد نیــز از
کمکه�اـی دولتیــ اس��تفاده میمنای��د .متام��ی ای��ن ســازمانهای غیردولت��ی نـ�ام بــرده ،منب�عـ تامی�نـ مال��ی را کمکهــای انســان دوســتانه
بینامللل��ی! معرفـ�ی میکنن��د در حال��ی ک��ه چنانکــه در آم��ار مش�اـهده میشــود ،مســتقل بــودن و غیردولتــی بــودن ،در بیشــر مــوارد
در خص�وـص س��ازمانهای بیناملللیــ و برخـ�ی از س��ازمانهای محلی،دروغیــ ب��زرگ اس�تـ .بهــ نظ�رـ میآیــد کــه بیشــر بایــد بــه آنهــا
سـ�ازمانهای «ش��بهدولتی» اطــاق گــردد.
مبه��م ب��ودن بی�لانکاری و عملکــردی INGOهــا ،از تاریــخ تاســیس  1945تاکنــون  2015بحث��ی بسـ�یار مه��م میباشــد .ایــن موضــوع در
حالــی اســت حــدود  2میلیــون  NGOدر ایالــت متحــد آمریــکا و در هندوســتان  2میلیــون و در روســیه  4ه ـزار وجــود دارنــد .بــا ایــن
حـ�ال نقــش تاثیرگذــاری نتوانســتهاند در زمین�هـ تغیی��ر اوض��اع اقتصادی-اجتامع��ی ای��ن خلقهــا ایفــاء مناینــد .دلیــل ایــن مــورد را بایــد
در حوــزهی فعالی��ت آنهاــ بای��د جس��ت .بیش�تر آنهــا در حوــزهی البیگ��ری و نف��وذ هرچ��ه فراوانترــ در دایــرهی قــدرت دولــت فعالیــت
میکنن��د .بهماننــد (AIPACکمیتـ�هی روابــط عمومــی آمریکا-ارسائیــل) بــا داشــن  60ه��زار عض��و و ب�اـ توص��ل ب�هـ میلیونهــا دالر
کمــک آمریــکا و ارسائیــل بــه  ،AIPACای��ن ســازمان توانس��ته نفــوذ و تس�لـط فراوانـ�ی در سیاس��ت دولتـ�ی ،کنگــرهی و بخــش فرهنگــی
رساــنهای آمریــکا داشـ�ته باش��د .مطمئن��ا ای��ن چنی��ن دستــاوردهای در خدم��ت م��ردم آن کشــورها منیباشــد و کاری جــز خدمــت بــه
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

اقت�دـار و ثرومتندتـ�ر شـ�دن عـ�دهای معدــود انجامیــ منیدهــد .از دیدگاهــی دیگــر بــا توجــه بــه وجــود  2میلیــون  NGOدر آمریــکا،
مش��اهده میگــردد ک��ه تضـ�اد و ش��کاف طبقاتـ�ی ،نابرابــری ن��ژادی و جنســیتی در عرص��هی ش��غلی و زندگ��ی اجتامع��ی در می��ان جامع��هی
سیاهپوسـ�تان آمری��کا ،می��زان زی��اد بیخانومانهاــ و مس�اـئلی از ای��ن دســت را منیتواننـ�د ،چاریاب��ی کنن��د .اساس�اـ میتــوان گفــت کــه
نقــش راســتین  INGOو NGOه��ا در نظ��ام رسمای��هداری قابــل تحمــل کــردن فشــارهای اجتامعــی و اقتصــادی در مقیــاس جهانــی و
منطق��های میباش��د .بدینــ معن��ی کـ�ه ب��ه ج��ای درم��ان درد کــه ه�مان خودمدیریت��ی و تقوی��ت ارادهی جمعــی آزاد در میــان اف ـراد
کمونهـ�ای اجتامع��ی و مقابل��ه ب��ا زیادهخواه��ی رسمایـ�هداری دولت��ی ،بیشـتر نق�شـ مخ��در و مس��کن را ب��ه انج��ام میرســانند .در بیانــی
س��ادهترNGO ،ه��ا بــه تزئین��ات عوامفریبانـ�هی دموکراس��ی رسمایـ�هداری مب��دل گردیدهانــد.
ســتون پنجــم و جنــگ نــرم ،ب��ا توج��ه یــه واقعیــت تاریخ�یـ میتــوان ادعــا منــود کــه INGOه�اـ ک��ه از مناب��ع و حامیتهــای نظــام
رسمایـ�هداری (دولتی،بیناملللــی) اسـ�تفاده میمناینــد .خــود نیزــ دارای س��اختارهایی هامنن��د دولتهــای کــه وابســته بــه آنهــا
هس��تند ،میباش��د .در واق��ع اینــ ساــزمانها در ماهی�تـ ب�هـ مینیدولتــ بدــل میگردن��د کــه سیاس��تهای اســتعامرنو را بــه شــکلی
زیباییشناس�اـنه ب��ه خلقه��ا ارائـ�ه و تحمی��ل میکنن��د .ای��ن موض��وع از ای��ن منظرــ بی��ان میگ�رـدد ک�هـ برخ��ی از ایــن س��ازمانهای
بینامللل��ی در گس�ترهی تاریخ�یـ نچن��دان دور ،نق��ش س��تون پنجم(جاس�وـس) را بـ�رای امپراطوریه��ا و دولتهــای اســتعامری(در ازای
دریاف��ت فرص��ت و امکــان بیش�تر یعنیــ همس��ویی بـ�ا اه��دا قدرتگرایانهــ) ایف��اء کردهانــد .منــود آن ،ســازمان کشیشــان و راهبــان
مســیحی در آســیا ،آفریقــا ،آمریــکا کــه در دوران اســتعامر کالســیک فعالیــت مــی منودنــد ،دیدبــان حقــوق بــر در ســال ۱۹۷۸تحــت
عنــوان «دیدهب��ان هلس��ینکی» و بـ�ه منظ�وـر تح��ت فشـ�ار ق��رار دادن و جم��عآوری اطالعــات از کشــورهای بلــوک رشق از جانــب بلــوک
غــرب تأســیس گردیــد.
نداشتـن ضامنــت اجراییــ ،بس��یاری از س��ازمانهای غیردولت��ی در ح�وـزه فعالی��ت خــود بــا موسس�اـت س��ازمان مل��ل و دولتهــا ،تنهــا
رابطـ�های مش�اـورهای دارن��د .بدی�نـ خاط��ر هنگام��ی کـ�ه ای�نـ س��ازمانهای غیردولتیــ بررسـ�یها و طرحهــا و انتقــادات خــود را بــه ایــن
ساــختارهای رسمای��هداری ارائــه میدهنـ�د ،م��ورد قبوــل و اع�مال نظرــ ق�رـار منیگیــرد .حقیقــت تلــخ وجــودی  INGOو NGOهــا ،را
میت��وان همی��ن نداش�تن ضامن��ت اجراییــ در ن��زد دولته��ا دانستــ .اینــ حقیق�تـ نی�زـ از اینج�اـ ناش��ی میگی�رـد ک�هـ اینــ س��ازمانها
نقشــی روبنای��ی را در س��طح جهــان ایفاــء میکنن��د و ق��درت آن را ندارنـ�د ک��ه ب��ه زیربنا(رسمای��هداری دولت��ی و بیناملللــی) تاثیــر و
تغییــری جوهرــی وارد کن��د و تنهـ�ا بهــ محک��وم کـ�ردن عام�لان جنای�اـت در فضــای رسـ�انهای مبـ�ادرت و مجبوــر میگــردد .بــه عنــوان
منونــه در مــورد کشــتار و جنایــت علیــه برشیــت در جمهــوری رواندا(آفریقــا) برخــی از INGOهــا هشــدار داده بودنــد ،امــا مشــاهده
میگرــدد کهــ ب��ا گذش��ت صـ�د روز از نسلکش��ی توتسـ�یها بدس��ت هوتوه��ای تن��درو و قتلعــام هشــتصد هــزار نفــر از جمعیــت
ی�اـزده میلیـ�ون نف��ری اینــ کش��ور شاــهد هیچــ اقدامیــ از ط��رف س��ازمان مل��ل و دولته��ای دیگ��ر نبودی��م .در بح��ث منطق��هی بالــکان
و نسلکش�یـ رصبه��ا در کوزوو(کشتــار هولن��اک رسبرنیتس��ا) نی�زـ میشـ�ود دی��د ک��ه چگون��ه ای��ن س��ازمانها و دولتهــا در مقابــل
قتلعــام روی داده روشــی منفعالنــه را در پیــش گرفتنــد .البتــه بایــد گفــت ایــن ســکوت بــی معنــی بــه نظــر منــی آیــد ،چـرا کــه در هــر
کدــام از ای��ن جنای��ات تاثی�رـات و جانبداریهـ�ای دولته��ای قدرمتنـ�د رسمایهداری(کــه از اعضــای اصلــی ســازمان ملــل هســتند) از
قتلعامکنندگان(اسـ�لوبودان میلوش��ویچ و )...را میتــوان دیــد.
اس��تفادهی اب�زـاری از س��ازمانهای غیردولت��ی بیناملللــی( )INGOحق��وق ب�شری ،در راســتای اع�مال فــرا دســتی()hégémonie
رسمایهدارانـ�هی خوی��ش م�وـرد اس��تفاده ق��رار میگی��رد .چنانک�هـ میدانی��م نـ�گاه س��ازمان مل��ل متح��د و دولته��ای رسمایـ�هداری بــه
مســئلهی حق��وق بـشر در س�طـح جه��ان ب��ه صـ�ورت ام��ری نسـ�بی اس�تـ .یعن��ی ب��ر ضـ�د و محکـ�وم ک�رـدن برخ��ی از کشـ�ورها و خلقهــای
کـ�ه ب��ا آنه��ا در تع��ارض هس��تند بیانیهــ ،مصوبـ�ه ص��ادر منوــده ،ول��ی ب��ر ضـ�د نقـ�ض حق��وق ب�شر در برخ��ی دیگ��ر از کشــورهای نزدیــک
ب��ه خ��ود س��کوت برمیگزینندــ .منونـ�هی بیرون��ی ای��ن موض��وع را در برخ��ورد س��ازمان مل��ل متح��د و چنــد دولـ�ت رسمایـ�هداری نســبت بــه
کشتــار خل��ق فلس�طـین توس�طـ دول��ت ارسائی��ل و کش��تار ،رسک��وب خل��ق کـ�ورد در شــال (باکــور) کوردســتان بدســت دولــت ترکیــه ،کشــتار
مســلامنان در میامنــار توســط شورشــیان بودایــی وابســته بــه دولــت ،قتــل و نقــض حقــوق انســانی خلــق شــیعیان بحریــن و یمــن توســط
عم�لـ مستــقیم و غیرمستــقیم عربس��تان س��عودی و قتلع��ام حداقــل یــک میلی��ون نفـ�ر و زندانیــ ک��ردن میلیونهــا نفــر دیگــر از جوانــان
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کمونیس��ت ،توسطــ کودتاگ��ران ب��ه رهـبری محم��د سـ�وهارتو میشــود متذکــر شــد .در مــورد نقــض حقــوق بــر توســط حکومــت اســامی
ایـ�ران نیزــ میش��ود مالحظ��ه کــرد کــه ت��ا قبـ�ل از تواف��ق هسـ�تهای ای ـران ب��ا دولتهــای  5+1بــا اســتفاده از ایــن روش ســعی در فشــار
آوردن ب��ه ای��ران را داشتــند ،ول��ی مدت�یـ بع��د از توافــق از نق�ضـ حقوــق ب�شر ک��ه بــه واق�عـ از طــرف حکوم��ت ایرــان ب��ر خلقهـ�ای تابــع
و شـ�هروندان خ��ود اع�مال میمنای��د ،چشمپوش��ی منودن��د .ایـ�ن نش��ان از سیاس��ت گزینش��ی در برخ��ورد ب�اـ قتلعــام و نقــض حقــوق بــر
از جان��ب دولته��ا اس��ت .ایــن م��وارد نش�اـن میده�دـ ک��ه برعک��س شــعارهای کـ�ه داده میگــردد ،ســازهایی چــون دیدبــان حقــوق
بــر ( )Human Rights Watchنقش��ی فرمالیتــه را در طرحس��اخت دولتهـ�ای رسمای��هداری دارا میباشــند و رصفــا از آنهــا بـرای فشــار
و اس��تیالی بیش�تر ب�رـ جه��ان اس��تفاده میگ�رـدد .ای�نـ موض�وـع خوــد باع��ث ل��وث و بیاهمیــت ش�دـن کارک��رد ای��ن س�اـزمانها در میــان
افــکار عمومــی جهــان شــده اســت.
پوششــ و فرافکن��ی شکــاف کش��ورهای شـمال و جنوب(فقیرــ و غنیــ) و نفوــذ بیش�تر در کش�وـرهای فقی��ر توس��ط س��ازمانهای غیردولتــی
بیناملللــی( )INGOهمچــون آکســفام( )Oxfamبهــ نیابــت از دول رسمای��هداری اســت .اتخــاذ ایــن رویکــرد بــه خاطــر شــکاف شــدید
بخص�وـص می��ان قاــرهی آفریقـ�ا و اروپ�اـ ،آمریــکا دانس��ت .ای��ن کمکه�اـ ب��ه خاط�رـ کممنوــدن خطــر ب��روز جنـ�گ می��ان کشــورهای فقیــر
و غنــی و در نهایــت تامیــن ثبــات و امنیــت بیشــر ب ـرای جــذب ســود و اســتثامر بیشــر از کشــورهای فقیر(بایــد متذکــر شــد کــه ایــن
کش��ورها ،ب��ه لحاــظ مناب��ع انس��انی و زیرزمین��ی بســیار غن��ی میباش��ند) و حامی��ت از دولتهــای دستنش��اندهی مطبــوع خــود در
آنه��ا کشوــرها میباشــد.
چگونگی برساخت  NGOدر ایران
بـ�رای بررس��ی چگونگ��ی برس��اخت(بهوجودآمدن) NGOه��ا در فض��ای مع��ارص ای��ران بای�دـ ب��ه اواخ��ر ده��هی  60خورشــیدی بــاز گردیــم.
در ســال  1369در زمــان دولــت رفســنجانی ،هیاتــی متشــکل از بانــک جهانــی ( ،)worldbankصنـ�دوق بیناملللــی پــول(International
 )Monetary Fundب��ه ای��ران ســفر منــود .اینــ نخس�تـین هی��ات اعزامیــ اینــ دو نهــاد مال�یـ بیناملللــی بــه ایـران بعــد از انقــاب 1357
بــود .گـزارش کوتــاه ایــن هیــات اعزامــی در IMF surveyبــه مــورخ  30ژویی��هی  ،1990تحــت عنــوان «جمهــوری اســامی ایـران در پــی
تغیی ـرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت» منتــر گردیــد .در ایــن گ ـزارش آمــده اســت کــه کــه مقامــات ایرانی«عــزم خــود را ب ـرای
حرک��ت بـ�ه س��وی تعدی��ل همهجانبـ�هی اقتصــادی کالن کشــور ،فراهــم آوردن نقــش قــوی بـرای بخــش خصوصــی و حــذف تدریجــی قیــد
و بنده�اـی اقتصاــدی ابـ�راز کردهانــد».در ایــن بیانیــه نکاتــی قابــل اهمیــت وجــود دارد.
«ای ـران در پــی تغیی ـرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت» در حقیق��ت ای�نـ تغیی ـرات ن�هـ ب��ه نفــع و خدمتــ خلقه��ا و جامع��هی
مدنیــ ایرــان میباشــد ،بلکهــ ب��ه سـ�ود رسمای��هداری دولتیــ ای��ران و در نهای��ت امپریالیسـ�م میگــردد .بعــد از ایــن تاریــخ مقــداری
تغیی��رات البت��ه نــه ب��ه صوــرت س��اختاری و عمی��ق توس��ط دولته��ای (نولی�برال) بع�دـی در عرص��هی اقتصــادی و اجتامعــی انجــام
پذیرفــت.
 «فراهــم آوردن نقــش قــوی بــرای بخــش خصوصــی» ب��ه معن�یـ خصوصیس��ازی متــام عی��ار در عرص��هی اقتصــادی و اجتامعــی درســطح کالن اس��ت .در عرصهــ اقتصــادی ب��ه مـ�وارد فراوان��ی میت��وان اش�اـره من��ود از آن جمل��ه :پیامن�یـ و ق��راردادی ک��ردن اس��تخدامها،
تصوی�بـ قان��ون کارگ��ر و کارفرم��ا ب�هـ س��ود کارفرم��ا و آغ��از خصوصیســازی اصــل  ،44راهانــدازی بــورس اوراق بهــادار ،آزادســازی تدریجــی
قیمته��ا و مـ�واردی از ای��ن دس��ت میت��وان اش�اـره کرــد .در عرص��هی خصوصیس��ازی اجتامعــی بهــ خاطــر تضادهــای کــه میــان ســاختار
ق��درت حاک��م و نیروه��ای تشـ�کیل دهن��دهی حکوم��ت پیـ�ش آم��د(در ادام�هـ ب��ه توضیـ�ح بیشــر میپردازیــم) ،شــاهد تغیی ـرات کمــر و
آرامت��ر میباش��یم .همچ�وـن خصوصیس��ازی بخ��شخدم�اـت و رفاه��ی ،تاس�یـس م��دارس و دانش��گاهها غیرانتفاع��ی و آزاد ،اج��ازهی
تاســیس  NGOشــبهمردمی(نیمهدولتی) در داخــل ای ـران بــهعن��وان مهمتریــن آنــان قابــل بیــان اســت.
تضادهای میان ساختار قدرت
در ای��ران رویکرــدی دوگان��های نســبت بــه تغییــرات فرهنگــی و اجتامعــی همچــون تاســیس NGOهــا وجــود دارد .ایــن دوگانگــی
در ماهی��ت خ��ود از ی�کـ واقعی�تـ دیالکتیکیــ در س��اختار حاکمی��ت و نیروه��ای تش��کیل دهنــدهی حکوم��ت پ��رده برمـ�یدارد .بــر
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ای��ن اســاس گفت�مان متض��ادی ک��ه در می�اـن محافظهکاران(تئوریس��ینهای نولی�برال اقتص��ادی و اجتامعــی ،اصالحطلب�اـن راس��تگرا،
رسمای��هداران صنعت��ی )...در مقابــل اقتدارگرایان(نه��اد والی��ت فق��ی ،دولتگرای��ان متامیتخ��واه ،بنیادگرای�اـن مذهب��ی و نیروهــای
امنیتی-نظامــی) وجــود دارد .ســبب ایــن دوگانگــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه از طرفــی حکومــت اســامی ایـران ،متایــل شــدیدی دارد کــه
بهــ اقت��داری و قدرتـ�ی منطقـ�هی تبدی�لـ گ��ردد کـ�ه رسمایـ�هداری بیناملللــی جایــگاه او را بــه رســمیت بشناســد .همزمــان از طــرف دیگــر
نیــز منیخواهـ�د در رسمای��هداری بینامللل��ی ذوب گ��ردد .ای��ن موضـ�وع از تض��اد مناف��ع اقتص�اـدی می��ان گروهبندیهــای ثــروت و قــدرت
حکومتــی رسبرــون مـ�یآورد .لـ�ذا در انج��ام ای��ن ب��ازی قـ�درت ،رنگــ و نق�شـ اقتدارگرای��ان بیش�تر خودمنای�یـ میکنــد .البتــه بایــد توجــه
داش��ت کـ�ه ایـ�ن تض��اد ب��ه ش��کل روبنایـ�ی اسـ�ت ،بـ�ا کم��ی دقـ�ت ب��ه رون��د اتفاق��ات میان��هی س��الهای  94-69خورشیــدی متوجـ�هی ایــن
نکت��هی بنیادی��ن خواهی��م گردیــد ک��ه نیروه��ای اقتدارگ�رـا در موضوــع لیربالی��زه کـ�ردن اقتص��ادی ای��ران ب��ا محافظ��هکاران تعارضــی ندارنــد.
در حقیق��ت مش��کل و تعاــرض در نحــوه و چگونگ��ی انج��ام ای��ن ام��ر اس�تـ .ام��ا اینــ موضــوع در عرصـ�هی لیربالیــزه کــردن سیاســی-
اجتامع��ی ص��دق منیکن��د .چـرا ک�هـ نیروهاــی نولی�برال کـ�ه در ذی��ل محافظـ�هکاران ق��رار میگیرنــد ،نوعــی از ساختارشــکنی قــدرت و کاســن
از دامن��هی نف��وذ دول��ت را در برنامههــای راهــردی خویــش دارنــد .همراســتا بــا ایــن هــدف بــه نزدیکــی و همراهــی سیاســی-اقتصادی
بیش�تر ب��ا رسمای��هداری بیناملللی(جهانیســازی) ارسار میورزن��د .منون��هی عینـ�ی در عرص��هی سیاســی-اجتامعی تضــاد میــان ایــن دو
نی��رو را میتــوان در بحــث تاســیس NGOهــای داخلــی و ورود INGOه��ا ب��ه ای��ران در دوران ریاس��ت جمهــوری ســید محمــد خامتــی
مشــاهده منــود .در مورخــه  ۸۴/۳/۲۹در آخری��ن روزهــای دولــت خامتــی ،بنــا بــه پیشــنهاد مورخــه  ۸۳/۵/۸وزارت اطالعــات و بــه اســتناد
اصــل  ۱۳۸قانــون اساســی تصویــب و اجرایــی شــد .ایــن اصالحیــه وزارت اطالعــات تاکیــد بــر ایــن مــورد دارد کــه بایــد (NGOســازمان
غیردولتیــ) ب��ه شـ�کل ،تش��کلهای مــردم نهاد(ســمن) ترجمــه و اســتفاده گــردد .عناوینــی چــون :جمعیــت ،انجمــن ،کانــون ،مرکــز ،گــروه،
موسســه ،خان��ه ،مجم��ع را میتوانن��د بــه ج��ای واژهی «س��ازمان» غیردولتــی بــکار گرفتــه شــوند .ایــن مــورد نشــان از ترســی دارد کــه
جنــاح اقتدارگـرای حاکمیــت ایـران از  NGOدارد ،بــه صورتیــ کهــ حت��ی اجاــزهی ب��ه کار ب��ردن واژهی غیردولتــی را نیــز بـرای موجودیــت
خ��ود خطرن��اک میپنـ�دارد .از طرف��ی دیگــر جن��اح محافظـ�هکار حاکمیــت بــه خاطــر قالــب بــودن تفکــر نولیربالــی ،ارسار بــه فعالیــت ایــن
ساــزمان در راس��تای نی��ل ب��ه اهــداف خ��ود میمنای��د .در م��ورد س��ازمان غیردولت��ی بیناملللی(INGOهــا) برخــورد حکومــت ای ـران از
ایــن نیــز بسـ�تهتر اسـ�ت ،بدیــن ترتیــب کهــ اجــازهی ورود و فعالی��ت بدانهاــ منیده�دـ .ب�هـ نظرــ میرســد در پیــش نگرفــن ایــن نــوع
رفتــار در مــورد  NGOمحلــی و پذیرف�تن آن در راستــای بـ�ه خدم��ت گرف�تن ی��ا ش��بهدولتی س��اخنت اینــ س��ازمانها و سوءاســتفاده از
پتانسـ�یلهای جامعــه اســت.
بیش�تر اف��رادی کـ�ه در ایـ�ن نـ�وع س��ازمانها بـ�ه ص��ورت داوطلبان��ه و بیم�زـد فعالی�تـ میمناینــد ،بــدون آگاهــی از ایــن کــه در زمیــن
دولـ�ت و در سودرساــنی بیش�تر ب��ه رسمای��هداری میباشــند ،مشــغول فعالیــت هســتند.
نکت��هی مهمــ ای��ن اس��ت کـ�ه ایـ�ن س�اـزمانها منیتواننــد ب��ه ص��ورت مس��تقیم در عرص��هی سیاســی دخالــت داشــته باشــند .بــا ایــن رویکــرد
انس��ان و جامع��ه را تکس��احتی میمناینــد بدیــن خاطــر کــه تنهــا اجــازه دارد کــه بــه فعالیــت اجتامعــی مشــغول گــردد .ایــن در حالــی
اســت کــه انســان ،موجــودی سیاســی اجتامعــی اســت.
کانالیزه کردن هیجانات و احساسات در چهارچوب مشارکت کاذب افراد جامعه
خطدهی ،نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن سازمانهای غیردولتی به وسیلهی کمکهای مالی ناچیز از جانب دولت
حکومــت بــه ســاختار و اهــداف  INGOب��هش�دـت مش�کـول میباشــد .بدیــن دلیــل بــدون لحــاظ تفاومتنــدی مثبــت و وابســته نبــودن)
حکومتهاــی رسمایـ�هداری( بــه شــکلی بنیــادی بــا متامــی INGOه��ا مخالف�تـ میمنایـ�د .ریشـ�هی ایــن بدبینــی ،چنانکــه پیشــر توضیــح
دادیــم ب��ه دلی��ل چگونگـ�ی پیدای��ش ،ه��دف و عملکــرد قال��ب ای��ن س��ازمانهای بیناملللیــ ک�هـ اساس��ا خواس��ته ی�اـ ناخواســته در خدمــت
اســتیالی سیاس��ت رسمای��هداری بینامللل��ی قرــار دارن��د ،بــاز میگــردد.
سازمانهای ناسودبر( )NPOجایگزین و راهحل
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س��ازمانهای ناســودبَر یــا غیرانتفاعــی( )Non-profit organizationس��ازمانهای هس��تند ک�هـ میتــوان بــه عنــوان رقیــب و جایگزینــی
ویژهنامهیچهاردفرت
شهریور1395

نتیجه
در پای��ان بایــد خاطــر نش�اـن کرــد ک��ه ه�دـف ای��ن مقال��ه سیــاهمنایی س��ازمانهای غیردولتــی( )NGOنیســت ،بلکــه ســعی بــر آن شــد
ک��ه جنبهه��ای تاریکــ اینــ س��اختار را ب��ه لح��اظ تاریخیــ و عملک��رد کالن(جهانـ�ی) م�وـرد تحقیــق ق��رار دهیمــ .جنب��هی مثبــت ایــن نــوع
س�اـختارهای مشــارکت اجتامعی(البت��ه چنانچهــ ک��ه زیـ�ر نف��وذ دولتهاــ ق��رار نگیرنـ�د) بسیــار فـ�راوان میباشــد و باعــث بــه وجــود
آمــدن خودآگاه��ی سیاس��ی-اخالقی در گســرهی منطقـ�های و جهانـ�ی در میــان اجتامع��ات انس��انی گ��ردد .ب��دان می��زان ک�هـ میتواننــد
موجباــت بوج��ود آمدــن آگاه��ی و خــرد سیاس�یـ-اجتامعی در ف��رد فـ�رد جامعـ�ه و در می��ان خلقه�اـ میگــردد .ایــن آگاهــی سیاســی-
اخالق��ی ،هوی�تـ و همزیسـ�تی باــ طبیعــت را ب��ه دنب��ال خــود دارد .در ی�کـ جمل��ه مــی شوــد بگوییـ�م ای�نـ آگاه��ی ،جامع��هی انســانی را
هس��تومند میمنای��د کهــ زیرــ ب��ار سوءاس��تفادهی هی��چ دولتی(مترکزیافتـ�هی سوــد و قدــرت) نرون��د .هامنط��ور کـ�ه گفتی��م ایـ�ن چنیــن
ساــختارهای اجتامع��ی در ط��ول تاری��خ انس��انی وج��ود داش��ته اس��ت .وج��ود ای�نـ س��اختارهای اجتامعی-سیاس��ی در ع�صر مدرنیت��هی
رسمایـ�هداری در واقـ�ع ،واکنش��ی در مقاب��ل زیادهخواهی(س��ود و قــدرت) حکومته��ا و دولته�اـ ،از جانــب م��ردم قلم��داد میگــردد .بــا
ورود ب��ه ع�صر مدرنیت��هی رسمای��هداری ای��ن سـ�ازوکارهای مردم��ی م�وـرد سوءاس�تـفاده قـ�رار گرفتندــ .ش��اید ای��ن س�اـزمانهای بیناملللــی،
قص��د و نیتــ خوبــی دارا میباش��ند ،ام�اـ انج��ام و ماحصـ�ل کار آنه��ا امپریالیس��تی از آب درآمــدهاســت .آنچنــان کــه خــود بــه خطــری
بـرای آزادی و براب��ری خلقهـ�ا تبدیلــ گردیدنـ�د .راه چ��اره ای��ن اســت در عضوی��ت و هم�کـاری بـ�ا ای��ن چنی�نـ س��اختارهایی ،دقــت نظــر
الزم را داش��ته باشیــم ت��ا احساساــت انساندوس�تـانهی ،فرد-جامعــه مــورد سوءاســتفاده ق ـرار نگیــرد .بدیــن معنــی بــا آگاهــی کامــل بــه
ای��ن ک��ه عملک��رد و هـ�دف س��ازمان مربوط��ه در کوتاهمـ�دت و بلندمــدت در خدم��ت ،مردم(انس��انیت) ق��رار میگیــرد؟ یــا در خدمــت
مناف��ع دولتها(رسمای��هداری)؟ در کن��ار ای��ن آگاه��ی بایدــ دانسـ�ت ک��ه کمونهای(اجت�ماع) تعاونمدارانهــ بهرتی��ن نـ�وع س��ازمانپذیری
محس��وب میگ��ردد .معی�اـری ک��ه برــای سنــجش هرــ س��ازمان مدــرن اجتامع��ی میتــوان در نظــر گرفــت ،می ـزان در اولویــت ق ـرار دادن
آزادی و براب��ری جامع��هی انس��انی ،همزیس��تی پای�دـار انسان-زیس��تبوم ،دموکراتی��ک و ش��فاف ب��ودن در تصمیمگیــری و عملکــرد
س��ازمانی میباش��د .ش��عار ،اساس�یـ ه�رـ س��ازمان بای��د ای�نـ س��خن تاریخ��ی و طالی��ی باش�دـ ک��ه ریش��ه در ب��اور کم��ون اولیه(جامع��هی
طبیعیــ اولی��ه) دارد «از ه��ر کـ�س ب��ه انـ�دازه ی توانای��ش بـ�ه ه��ر کـ�س بهــ ان��دازهی نی��ازش» رسلوح��هی انجــام فعالیــت انســان-طبیعت
دوســتانه قـرار گیــرد.

76

.

آلترانتیو.
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تحریفیاتحریر

مناس�بـ ب��رای س��ازمانهای نیم��ه مس�تـقل و مبه��م ،غیردولتــی( )NGOارزیابــی منــود کــه هــدف اصلــی آنهــا پشــتیبانی از یــک مــورد
ی��ا موضــوع خصوصـ�ی یــا همگان�یـ اس��ت ،بــدون داش�تن مقاص��د تج��اری در کن��ار آن .س��ازمانهای ناســودبَر ممکــن اســت در بســیاری از
زمینهه�اـ از جملـ�ه ،سیاس��ت ،محیطــ زیس��ت ،فعالیتهاــی برشدوســتانه ،بهداشــت ،ورزش ،هــر ،امــور نیکــوکاری ،آمــوزش ،مذهبــی و
غیـ�ره فعالیتــ کنن��د .از دیـ�دگاه اساس��نامهای ،سـ�ازمانهای ناسـ�ودبَر ،س��ازمانی بـ�دون س��هامدار اســت .ایــن بــدان معنــا اســت کــه ســازمان
در صــورت تولی��د س�وـد ،بــه کس��ی س��ود سهــام پرداختــ منیکندــ .هی�چـ ی��ک از اف�رـادی ک��ه در ای��ن س��ازمان کار میکننــد ،بــه طــور
خ�اـص از کسبــ سوــد توس��ط اینــ س��ازمان منتف�عـ منیشــوند .بیشــر اعضــای ایــن نــوع ســازمان بــه صــورت داوطلبانــه و بــدون دریافــت
هیچگون��ه دسـ�تمزدی بهــ فعالی�تـ میپردازنــد .نکتــه مهــم کســب درآمــد و بودجــه ایــن ســازمان از طریــق دولــت و یــا ســازمان ملــل
تامیـ�ن منیگ��ردد .متای��ز عم��دهی ســازمانهای ناســودبر( )NPOب��ا س��ازمانهای غیردولتــی( )NGOدر مســتقل بــودن آنهــا از ســاختار
فک��ری و اجراییــ دولته��ا اسـ�ت .همزماــن اع�مال ،خودبسنــدگی و خودمدیریت��ی کــه در میـ�ان اعض��ا و جمـ�ع پدیـ�د میآیــد ،نیــز از
فاکرتهـ�ای مهــم قلم��داد میگــردد .خودبســندگی بــه معنــای تامیــن منابــع مالــی از طریــق حــق عضویــت یــا فعالیــت درآمــدزای جانبــی
س��ازمان پدیدــ میآی��د و ب�هـ اس��تفاده بـرای پیش�بر اهـ�داف اجتامعی-سیاسیــ س��ازمان میرســد .ایــن باعــث بــه حداقــل رســیدن احتــال
نفـ�وذ دول�تـ در ای��ن ســازمان اجتامعیــ میشــود .بایــد توجــه داشــت کــه بازگــو کــردن محســنات ایــن نــوع ســازمان ،بدیــن معنــا تفســیر
نگرــدد گ��ه ای��ن نـ�وع ســازوکار ایــدهآل و مطل��وب غای��ی اسـ�تنباط میگ��ردد .بهــ نظ�رـ میرس��د ک��ه بیشتـر س��ازمانهای مدافــع زیســت
محیط��ی و تش��کلهای حامیت�یـ ک��ودکان و زن�اـن در ایرــان ج��زء از ســازمانهای ناســودبر( )NPOتعریــف و بــه حســاب آینــد.

شهید سعید سلطانپور

وضعیــت پیــش آمــده ب ـرای عرص ـهی فرهنــگ و هــر خلقهــای تابــع ای ـران
بــه گونـهای آشــفته و غریــب اســت کــه راه بــرون رفــت از آن را بــا ســاختار و
نظــام فکــری کنونــی دشــوار و دور از دســرس میمنایانــد .بـرای بــرون رفــت از
ایــن گســره بایــد مکانیســم و علتالعــل بهوجــودآورنــدهی وضعیــت پیــش
آمــده ب ـرای هــر و فرهنــگ را واکاویــد .در تاریــخ معــارص ای ـران ،خلقهــای
تابــع میــان دو نیــروی همراســتا قــرار داشــته و دارنــد ،ایــن وضعیــت را
بهماننــد «پتــک و ســندان» میتــوان تشــبیح کــرد .نیــروی اول مناینــدهی شــکل
نیافتهتریــن نــوع قــدرت و ســود اســت کــه بــا پشــتیبانی گرفــن از ناسیونالیســم
و مذهــب ســعی در مقابلــه بــا شــکلگیری آگاهــی سیاســی خلقهــا دارد و از
طرفــی دیگــر نیــز رقابــت ضعیفــی و روبنایــی بــا رسمایـهداری بیناملللــی دارد.
نیــروی دوم ،رسمای ـهداری بیناملللــی کــه بــا گــذار از ســاختار پیشــین (نیــروی
اول) بــه فرماســیونی بــه مراتــب مرکزگراتــر و ســودجوتر از گذشــته دسـتیافته
اســت و از طریــق برســاخت نظریــات و سیســتمهایی همچــو ،جهانیســازی،
دولت-مل��ت ،رس��انه ،ش��بههرن و ش��بهفرهنگ،هرنایروتیک ( )Erotic artو
نهیلیســتی ســعی در فرافکنــی ،وارونگــی و ازخودبیگانگــی انســان-جامعه از
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حقیقــت وجــودی خویــش دارد .الزم بــه توجــه اســت کــه هــردوی آنــان در یــک هــدف همراســتا و همپوشــانی دارنــد .هــدف اساســی از
میــان بــردن خــرد و آگاهــی طبقاتــی) هویــت خلقــی ،فــردی  ،جایــگاه اقتصــادی(و در نهایــت از خودبیگانگــی فرد-اجتــاع و جامعــه-
طبیعــت اســت .ایــن مهــم میــر منیگــردد ،مگــر بــه کمــک خونیاگـران دول رسمایهداری(هرنمنــدان!) کــه بــا پشــت منــودن بــه انســانیت
و روی منــودن بــه قــدرت و ســود ،از ابزارهــا و جایگاهــی کــه خلــق بــه آنهــا اعطــاء منــوده اســت ،بــه پس ـتترین شــکل موجود(بــه
ســود خویــش) بهــره میبرنــد .ایــن هرنمنــدان دولتــی مربــوط بــه اکنــون نیســت .مقالـهی پیــروی اثــر ارزشــمند رفیــق شــهید خــرو
گلرسخــی ،نویســنده و شــاعر انقالبــی سوسیالیســت ( ۲بهمــن  ۱۳۲۲در رشــت  -شــهادت  ۲۹بهمــن  )۱۳۵۲کــه بــه توســط رژیــم شــاه
بــه شــهادت رســید ،میباشــد .رفیــق خــرو گلرسخــی آمدانــه بــا توســل بــه زبــان ســاده و برنــدهی خویــش بــه بازگــو کــردن واقعیــت
و توطئـهای سیســتامتیک جهانــی و لزومــا تاریخــی میپــردازد .ایــن واقعیــت کــه موضــوع ایــن مقالــه بــا گذشــت حــدودا چهــل ســال از
نوشــن آن هنــوز هــم بـرای جامعـه و هرنمنــدان ایرانــی صــدق میکنــد ،جــا ناراحتــی و خـران زیــادی دارد ،چـرا کــه نشــان دهنــدهی
ایــن امــر اســت کــه جامعـهی مــا در حــال حرکــت در ســیکل معیوبــی میباشــیم کــه قبــا امتحــان گردیــده و جــواب اشــتباه و انحـراف
ماهیتــی خویــش را منایــان منــوده اســت .بــه نظــر میرســد کــه مــا دوبــاره مجبــور بــه تک ـرار تاریــخ میشــویم ،چ ـرا کــه هامنگونــه
ک��ه میگوین��د «مردم��ی ک��ه از تاری��خ خ��ود آگاه نیس��تند ،مجب��ور ب��ه تک��رار آن میباش��ند»

طبقه و تحریر
هرنمنــد از خصوصیــات طبقاتی(هویــت خلقــی ،فــردی  ،اقتصادی-اجتامعــی) خویــش جــدا میشــود :از طبقــه فرودســت ،مــا هرنمنــدی
س خوانــدن ،کافــه
نداریــم کــه ســیر زندگــی پــر جذبــه او را دگرگــون نکــرده باشــد .هرنمنــد در اینجــا کســی اســت کــه امــکان در 
نشســن ،مطالعــه در اتاقهــای دربســته و گرســنه منانــدن را دارد ،هرنمنــد در ایــن جــا کارگــری ســاده نیســت کــه در مــن رنــج و کــوران
زیســتطبق ـهای ق ـرار داشــته باشــد و بتوانــد بــه مــدد فــوران آگاهــی طبقاتــی) ماهیــت وجــودی خــود (از طبق ـهای بطــور عینــی و
تجربــی حــرف بزنــد .مــا در ایــنجــا کارگــر هرنمنــد شــده یــا هرنمنــد کارگــر شــده نداریــم« .مــدرک تحصیلــی» و شــهرت هرنمنــد ،را
مثــل هــر آدم نــاآگاه دیگــر کــه بــه نظــام ســتمگر(دولترسمایهداری) خــود را نزدیــک میکنــد تــا از رفــاه بهــری برخــوردار باشــد و بــا
سازشــکاری هیــچ نقشــی را در قبــال حقیقــت تاریخــی ایفــاء نکنــد تســلیم زندگــی بیدغدغــه میکنــد ،چــه بســیار اف ـرادی کــه رنــگ
باختهانــد و اعتــادی را کــه معمــوالً مــردم بــه چنیــن آدمهایــی دارنــد ،نادیــده انگاشــته و پامــال کردهانــد چــون هرنمنــد از شناســائی
روابــط پنهــان جامعــه و اعــاق زندگــی رنجـران بیبهــره اســت .حاصــل کارش در محــدودهای حقیــر باقــی میمانــد و طبقـهی رنجــر
نیــز منیتوانــد بــا معضــات خویــش و عوامــل جهتدهنــده زندگــی خــود آشــنایی یابــد ،در نتیجــه دســت بــه آســان ،تنهــا اندیشـهی
قرصهــای نــان رسگرمشــان مـیدارد و بــهجــای شناســایی حقــوق خــود کــه میبایــد بــه وســیلهی نویســندگان و روشــنفکران فهامنــده
شــود ،ســعی میکنــد ب ـرای دو روز بیشــر زنــده مانــدن و از گرســنگی منــردن تــن بــه هــر مذلتــی بدهــد و نیرویــش را بــه نازلتریــن
قیمــت بفروشــد .گویــی شــهرت و شــاید چنــد جرق ـهی هــری در کار هرنمنــد ،ب ـرای افــزودن بــه پورســانت و فروخــن خویــش اســت.
چــه بســیار روشــنفکران و هرنمنــدان هســتند کــه از طبقــه فرودســت و در میــان کورانــی از رنــج پرورانــده شــدهاند ولــی اینــک حتــی
چنــد مــر هــم در خیابانهــا پیــاده راه منیرونــد ،تنهــا هــدف اینــان نجــات خــود بــودهاســت و میبینیــم کــه موفــق هــم هســتند.
آیــا راهــی را کــه اینــان میرونــد ،میبایــد راهــی ناشــی از حقیقــت تاریــخ نامیــد؟ بــا اینکــه بــا رفــن اینگونــه افـراد از کانــون عوامــل
آگاهــی و پیوســن آنــان بــه گــروه ضــد مــردم ،بایــد همــه چیــز را خامتــه یافتــه تلقــی کــرد؟ اگــر مــا بــه نقــش افـراد در تاریــخ وقــوف
داشــته باشــیم ،میگوئیــم در رشایطــی ایــن چنیــن ،اینگونــه اف ـراد پوشــالی هســتند و در هــر دورهای نیــز وجــود داشــتهاند .بــا رفــن
اینــان آســان بــه زمیــن منیآیــد .هــر چنــد بــا جــدا شــدن اینگونــه افـراد از کانــون عوامــل آگاهــی بخــش لطمــه بــه اعتــاد عمومــی
وارد میشــود ،ولــی رضورت ایــن نکتــه ال ـزامآور اســت کــه بگوئیــم مــا ایدهآلیســت نیســتیم کــه بــا ورشکســتگی و انحطــاط فکــری
افـرادی محــدود ،از راهــی کــه در پیــش داریــم رسبــاز زنیــم ،ســنگر خالــی کنیــم و متزلــزل شــویم .امــروز مــا هرنمنــدان ،نویســندگان و
روشــنفکرانی داریــم کــه بـرای خــود پیلههایــی ســاختهاند و از میــان آن بــه توجیــه اعــال و بســازد ،فکــری خویــش مینشــیند .اینــان
بــا بیســت ســال فاصلــه ،از شناســائی طبقاتــی در وضعیــت زندگــی مــردم و از توجیــه تضادهــا مهجــور ماندهانــد .شــا آن نویســنده
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فربــه را کــه «بــای ترکمــن» در عهــد قاجاریــه را ترجمــه میکنــد را در نظــر بگیریــد :بــه خاطــر ســالها دوری از خاکــش مثــل مومیایــی
شــدهها حــرف میزنــد .دیگــر نوشــتههایش برایــان بــه پشــیزی من ـیارزد .نویســنده منیتوانــد تنهــا بــا خاطراتــش بنویســد ،دانســن
زبــان پارســی و نوشــن انشــائی بیغلــط بـرای نویســندگان کافــی نیســت ،نویســندهای مثــل او کــه آرامــش و امنیــت خاطــر را بــر هــر
چیــز دیگــر ترجیــح دادهاســت ،از وضعیــت مــا عقبمانــده ،هنــوز پرونــده را «دوســیه» مینویســد و دادگســری را «عدلیــه» میگویــد
و بــای ترکمــن در عهــد قاجــار را ترجمــه میکنــد .آیــا او مــردهای نیســت کــه خــود منیدانــد؟ هــدف ایــن نیســت کــه موقعیــت او را
بــا ایــن کلــات مشــخص کنیــم ،خــوب شــاید حــق دارد! یــا شــاعر کتــاب «گلــی بـرای تــو» پــس از ســالها مانــدن در اروپــا ،چنــان کتــاب
شــعر کودکانـهای انتشــار میدهــد کــه آدم فکــر میکنــد او در پنجــاه ســال قبــل در گذشــته اســت اینــان منونــه صــادق بریــدن از خــاک
هســتند .هرنمنــدان و نویســندگانی کــه در حــال حــارض در میــان مــا هســتند و در زیــر آفتــاب خــاوری بــه غــرب چشــم دوختهانــد،
بیشــباهت بــه جامل ـزاده یــا «گلچیــن کیالنــی» نیســتند .آنــان بــه لحــاظ بریــدن پیوندهایشــان ،جــا افتــادن از رسزمیــن و فرب ـهی
اندیشــه ،از ملــت خــود جــدا ماندهانــد .اینــان بــه لحــاظ از دســت نــدادن منافــع فــردی و زندگــی بیدغدغــه ،از مــردم جــدا شــدهاند.
شــاید «نیــا» منونـهای باشــد از هرنمندانــی کــه خصلتهــای طبقاتــی خــود را تــا حــدودی زیــادی از دسـت نــداد .او در تهـران در «ســن
لوئــی» درس خوانــد .بــه میــان جرگــه روشــنفکران راه بــرد ،امــا منــش روســتائی و خصلتهــای طبقاتــی خــود را هیچــگاه از دســت
نــداد .ابـزار کارش در شــعر هــان منودهایــی بــود کــه طبقــه روســتایی بــا آن مواجــه اســت و در حیطــه رنجهــا ،امیدهــا و ناکامیهــا
بــا آن درگیرســت .کارهــای او نظیــر «کار ش ـب بــا» منــودار زنــدهای اســت کــه از خصلتهــای طبقاتــی او نشــأت گرفتهاســت .نیــا
هدفــش نجــات شــعر از دســتور ،فرمایــش و رسســپردگی بــه نظــام حاکــم بــود ،او میخواســت شــعر را بــه زبــان محــاوره نزدیــک کنــد
و بــا نزدیکــی شــعر بــه زبــان محــاوره ،آن ـرا بــه میــان مــردم بکشــاند و حرب ـهی رسکوبکننــدهای ب ـرای دشــمن مســلط ،بســازد .ولــی
متأســفانه او نتوانســت شــعر را کامـاً در میــان مــردم ،چنانکــه بایســتهی یــک شــاعر تــودهای اســت ،گســرش دهــد .شــعر او بیــش از
هــر گــروه دیگــر ،روشــنفکران را بــه دور خــود گــرد آورد .او کــه از یــوش برخاســته بــود ،شــعر او بــه هیــچ روســتایی یوشــی تأثیــر بــر
جایــی نگذاشــت .بــا توجــه بــه رشایــط تاریخــی فرهنگــی کــه نیــا در زمــان خویــش داشــت بایــد گفــت کــه مــوردی اســتثنایی اســت.
بیشــر هرنمنــدان و روشــنفکران طــی دو دهــه بــه لحــاظ رنــگ باخــن و پیشفــروش کــردن ذهــن ب ـرای تنآســائی و عجلــه در قطــع
پیوندهــای طبقاتــی ،بــه ویــژه طبقــات فرودســت نتوانســتهاند موفــق شــوند کــه بــا اکرثیــت الفــت یابنــد ،رابط ـهی نزدیکــی برق ـرار
کننــد .هرنمنــدان در گندچــال رفــاه متوقــف شــده و بــه تاریــخ خــود خیانــت کردهانــد .ناگزیــر نتوانســتهاند جــز در چنــد مــورد ناچیــز،
بــا بررســی ،تجزیــه و تحلیــل درگیریهــای توانفرســای مــردم در نظــام موجودشــان و در مبــارزات طبقاتــی موثــر باشــند و موجــد
تحــول و دگرگونــی در زمینـهی فرهنگــی شــوند .از ســوئی نویســندگان واقعگـرای انتقــادی کــه از ناروائیهــا بــه طبقــات فرودســت بــه
درد آمدهانــد و ســخن گفتهانــد و یــا تصویــری از زندگــی بــه دســت دادهانــد ،کار آنــان از خــون دگرگونــی بیبهــره اســت و لبالــب
از ذهنیتــی تاریــک در بســته و بــدون هیــچ مفــری بـرای بهزیســتی اســت .اینــان عینــک بدبینــی و جــری بــودن زندگــی ناهمســان را
بــه چشــم زدهانــد ،بــدون آنکــه عوامــل جهــت دهنــده را بــاز شناســانند و یــا روزنهئــی بـرای رسنگــون کــردن ناهمســانی و راه در هــم
ریخــن بیعدالتیهــا را در پیــش چشــم گسـرانند .اینــان ســند محکومیــت و جــری بــودن زندگــی گروهــی انبــوه از جامعــه را امضــاء
کردهانــد ،یــا اگــر خواســتهاند وابســتگی خــود را چنیــن برســانند کــه جــری بــودن زندگــی در آن محکــوم میشــود .در دامنههــای
کوتــاه و در مراحــل ابتدائــی راهیائــی بــه عوامــل جهتدهنــدهی زندگــی متوقــف ماندهانــد .در هــر صــورت چــون اندیشـهای مرتقــی
در پشــت آثارشــان نبــوده ،چــون از فرهنــگ مردمــی بــه عنــوان پشــتوان ه بیبهــره بودهانــد از دیــدگاه یــک روشــنفکر زمزمهگــر در
پــی مدین ـهی فاضلــه اســت بــدون بررســی بنیادهــای تاریــخ معــارصان گفتهانــد و نوشــتهاند ،در نتیجــه کارشــان تأثیــری در شناســائی
روابــط ناهمســان طبقاتــی پدیــد نیــاورده اســت .در دنیــای کلــی و بیحرکــت ایــن روشــنفکران «یــک النــه زنبــور بــا ده انســان» بــه
یقیــن نتوانســتهاســت جــای پائــی داشــته باشــد .اینــان بــر بلندگاهــی ایســتاده و تابلــوی «مدین ـهی فاضلــه» را در دســت گرفتهانــد.
دنیــای آنــان حتــی بـرای چنــد لحظــه ،نزدیــک بــه دنیــای پــر مشــقت و لحظــه بــه لحظــه رنــج و حرمــان اکرثیــت نبــودهاســت .اینــان
بــر بلندگاهــی ایســتادهاند و تنهــا بــا دوربیــن پایــان خــط را نظارهگــر شــدهاند و نــه آن از خودگذشــتگی و چشــم فروبســن بــر
منافــع خویــش را داشــتهاند ،تــا در راهــی کــه گام میزننــد اگــر حقیقــت اســت روی نگرداننــد و اســتوار و آشــتی ناپذیــر راه را ادامــه
دهنــد .اینــان ،همــواره بــدون آرمــان بودهانــد نــه دعوتــی ب ـرای طــی کــردن راه کردهانــد و نــه بشــارتی دادهانــد ،زی ـرا خــود هرگــز
«راه» رفتـهای نداشــتهاند .تــا تجربــه و زخــم کاری رسشــان را بــر رنجـران ،بــاز گوینــد .اگــر مــا اینــک هرنمنــدی نداریــم کــه در میــان
اکرثیــت بــه واقــع نفــوذی داشــتهباشــد و بینــش سیاســی و اجتامعــی بــه آنان(خلــق) بدهــد ،ایــن را بایــد در چهارچــوب رشایــط و موقــع
اجتامعــی آنــان جســتجو کــرد .بــه قولــی ادبیــات مثــل آش نــذری شــده اســت کــه هرکــس ایــن آش را میپــزد کاسـهای هــم بـرای کســی
میفرسـ�تد کـ�ه سـ�ال پیـ�ش آش نـ�ذری پختـ�ه بـ�ود!
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در
سالوی ژیژک

علی جانMedNuçe /
ب .از انگلیسی :شیالن کوردستانی

این گفتگو با فیلسوف مشهور سالوی ژیژک در لیوبلیانا پایتخت اسلونی و برای
تلویزیون کوردی  MedNuçeانجام گرفته است .در این [مصاحبه] و بخش اول
آن ژیژک درباره مسئله کورد و دیدگاه خود درمورد کوردها سخن می گوید.
مصاحبه توسط  Kurdish Questionو بە انگلیسی ترجمه شده است.
عکسی از شام و رهرب کوردها عبدالله اوجاالن در شبکه های اجتامعی منترش
شده است ،چه داستانی پشت این [عکس] وجود دارد؟
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بله آنها آن عکس را در ترکیه به من نشان دادند .بر روی اینرتنت قرار داشته و

به دههی هشتاد باز میگردد .اما بایستی بگویم که متاسفانه [آن عکس] حقیقت ندارد .با این حال من قطعا مخالف
صورت پذیرفنت [این مالقات] نیستم .برعکس من فکر میکنم داستان زیبایی در پس آن وجود دارد.
اوجاالن در حال حارض در زندان است و من فکر می کنم [این امر] اعتباری را به هویت وی به عنوان یک روشنفکر،
پیوست کرده است .من لیست کتابهای درخواستی وی در زندان را دیدم .برای منونه او فوکو می خواند .تا جایی که من
می دانم یک کلیشه در مورد کوردها وجود دارد :آنها در کوهها زندگی می کنند و عشیرهای بدوی و در رنج هستند .با
این حال من شاهد بودهام که بالعکس کوردها بسیار سکوالر هستند .کوردها در تالش هستند که خود را روشنفکر و
مدرن به جهانیان معرفی کنند .این روشی درست است .اگر من در موقعیت شام بودم همین کار را انجام می دادم.
پس شام هرگز اوجاالن را مالقات نکردهاید...
نه ،متاسفانه نه .من متایل دارم که او را در زندان مالقات کنم .اما شنیده ام که او در انزوا قرار دارد ،در حقیقت حتی
منیتواند وکالیش را مالقات کند.
من می دانم که او این روزها درگیر سیاستهای معتدلتری است ،حتی خود را به عنوان شهروند این کشور تعریف
میکند .آنچه او میخواهد خودمختاری برای کوردهاست .او بایستی فرصت خواستهای بیشرت را داشته باشد.
بیایید نگاهی به تاریخ بیندازیم :کوردها بزرگرتین قربانیان تفکیکات استعامری هستند .رویکرد غربیها به خاورمیانه
مبتنی است بر اینکه کدام قومیت به مبارزه با [قومیت] دیگر بپردازد .به عبارت دیگر غرب در این باره تصمیم میگیرد.
این سنت مداخله غربی در خاورمیانه است.
بزرگرتین فاجعه به دنبال جنگ جهانی اول بوده است .ایتالیاییها ،فرانسویها و انگلیسیها تصمیم گرفتند که چگونه
خاورمیانه را تقسیم کنند .سوریه در دست مرص بود و کشور های دیگر در دست دیگران .به این خاطر متامی مرزها
ساختگی هستند.
نگاهی به عراق امروزی بیاندازید :رشق عراق شیعه است و تحت تاثیر ایران .غرب عراق سنی مذهب اند .از نظر مردم
یک [ساختار] فدرالی منطقی بوده است .به افغانستان و پاکستان نگاه کنید ،همه جا به همین شکل است.
آیا به نظر شام موقعیت کوردها تغییر می کند؟
از نظر تاریخی و در پس زمینه هرکسی می تواند نقشه کردستان را ببیند اما در پیش منا مرزهای مصنوعی قرار دارند .ابر
قدرت ها این اجازه را نخواهند داد اما اگر از من بپرسید بهرتین راه حل این است که همه کوردها متحد شوند؛ حداقل
رشق و جنوب رشقی ترکیه ،شامل سوریه و شامل عراق .آنها ممکن است که هنوز به دولت هایی که آنها را فراگرفته اند،
منتسب باشند اما از نظر تاریخی آنها حق یکی شدن را دارند.
در این لحظه امن ترین نقطه عراق مناطق کوردنشین است .در آنجا پروازهایی به بسیاری از نقاط جهان وجود دارد .سه
گروه در عراق وجود دارد :اقلیت سنی ،اکرثیت شیعه و کوردها .تحت حاکمیت صدام سنی ها در قدرت بودند ،اکنون
شاهد سلطه شیعه ها هستیم .این به نظر خیلی خوب منیرسد.
بنابراین آیا این خوب نیست که به کوردها شانسی برای حکومت بر خود داده شود؟ ما می دانیم که این یک اتوپیا
است! تا به امروز کوردها با دفاع از خود پابرجا بوده اند .آنها هرگز متایلی تهاجمی و امپریالیستی نداشته اند .آنها هرگز
دست به کشتار دیگران نزده اند .اعطای فرصت خود حکومتی به کوردها به معنای ثبات برای منطقه است .کوردها
سکوالرترین گروه در خاورمیانه اند .به رسمیت شناخنت خود حکومتی کوردها به معنای حامیت از صلح است .من این را
می دانم و از صمیم قلب از کوردها حامیت می کنم.
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شام چند روز پیش در استانبول بودید ،آن را چگونه دیدید؟
بله ،دو روز پیش .ما درباره عشق با یک دوست صحبت کردیم .ما در مورد الهیات و شعار موجود در مسحیت «به
همسایه ات چون خودت عشق بورز» به بحث نشستیم .ما می توانیم این را به تُرک ها بگوییم :به کوردها ها چون
خودتان عشق بورزید .آنچه که اکنون درحال وقوع است یک آزمون عشق است.
من چند مسئله دیگر را نیز روشن کردم :آیا شام از تراژدی کوردها و ارمنی ها آگاهید؟ قتل عام کوردها و ارمنی ها
حاصل بربریت سنتی ترکیه نیست و ماحصل ظهور تُرک های جوان است .این چیزها با تولد مدرنیسم در ترکیه به وقوع
پیوست .امپراطوری عثامنی در مقایسه با دولت امروزی ،نسبت به اقلیت ها و سایر گروه ها بسیار آزادمنش تر بود.
مشکالت با تُرکان جوان آغاز شد.
در طول جنگ یوگوسالوی ،بزرگرتین اقلیت یهودی در سارایوو زندگی می کردند .چرا؟ زیرا اقلیت مسلامن در مقایسه با
مسیحیان ،بردباری و آزادمنشی بیشرتی نسبت به یهودیان از خود نشان می دادند.
من می خواهم که از هرگونه سوء تفاهمی جلوگیری کنم :آنچه اردوغان امروز انجام می دهد ،وحشیگری است .وی نیاز
دارد که به جای ساخت کاخ ها به گذشته نگاه کرده و ببیند که در زمان امپراطوری عثامنی چه آزادی هایی داشتند و
چقدر [وضعیت] بهرت از امروز بود.
مدتی قبل من خاطرات یک فرد فرانسوی را می خواندم که در اوایل قرن نوزده به استانبول سفرکرده بود .تعریف او از
استانبول در آن زمان بسیار آزادمنشانه تر از اکنون بود .او از دیدن خاخام ها و کشیش ها در خیابان نوشته است .در
مقایسه با ناسیونالیسم قرن نوزدهی اروپا ،استانبول آزادمنشی بیشرتی داشته است .اگر آنها می خواهند به دوران
سلطنت عثامنی بازگردند ،بایستی به چنین قوانین و سنت هایی بازگردند!
دوران [امپراطوری] عثامنی قطعا زشتی های خود را داشته است .برای مثال اگر شام مسلامن نبودید ،مجبور به پرداخت
مالیات بیشرتی می شدید .با این حال [در آن دوران] برخی قوانین برای اقلیت ها وجود داشت که بهرت از [وضعیت]
امروزی بود.
همه چپ ها می دانند که هر دو امپراطوری رشقی قبل از جنگ جهانی اول[ ،یعنی] عثامنی و اتریش-مجارستان ،از
برخی منظرها مرتقی تر از دولت های امروزی بودند.
کوردها نقش کلیدی در خاورمیانه دارند .زمانی که مسائل کوردها حل شود ،متامی مسائل خاور میانه نیز حل خواهد
شد .در حال حارض یک وضعیت غیر منطقی در بالکان وجود دارد .آلبانی و کوزوو دو دولت جدا با مردمان یکسان اند.
غرب به آنها اجازه متحد شدن را منی دهد ،زیرا آنها از آلبانی بزرگرت می ترسند .یک دولت کورد در خاور میانه برای هیچ
کس تهدیدی نخواهد بود .در حقیقت این [دولت] میتواند پلی میان مردم باشد.
اما وضعیت کنونی نشان می دهد که موضعی مخالف اتخاذ شده است .رسکوب و خشونت علیه کوردها ،به ویژه در
ترکیه ،در حال افزایش است ...
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موضع ترکیه ننگین و ترسناک است .حزب اردوغان در انتخابات پیش رو نیز اکرثیت را به دست منی آورد .بنابراین فکر
میکنم که چپ ها ،کاملیست ها و کوردها می توانند یک بلوک تشکیل دهند .البته نربدهای اخیر در خدمت اردوغان
بوده است .آنها می خواهند کوردها را به عنوان متجاوز معرفی کرده و آنها را به زیر آستانه انتخابات بکشانند.
آستانه [انتخابات] در ترکیه بسیار باالست .به این خاطر است که این یک بازی کثیف است .این فقط به معنی کشنت و
رضب و شتم کوردها نسیت .اگر کوردها نتوانند از آستانه عبور کنند ،سوسیال دموکرات ها چه کاری می توانند انجام
دهند؟
من تغییر رویکرد کوردها را مثبت می یابم .آنها نیاز دارند تا بر روی ترویج و معرفی خود به جهان کار کنند تا اینکه
فقط به دنبال ترحم باشند .به طور خالصه کوردها فقط مردمی که در کوهستان ها به مبارزه می پردازند ،نیستند .بلکه
مرتقی ترین و دموکراتیک ترین ملت منطقه می باشند .این هامن چیزی است که باید [توسط آن] خود را معرفی کنند.
هر بار که من از استانبول دیدن می کنم ،بسیاری شنونده کورد دارم .هدف اصلی تبلیغات کوردها بایستی تغییر ادراک
جهان غرب در مورد کوردها باشد.
چپ های بین امللل مانند آنچه درباره فلسطین و آمریکای التین انجام دادند ،به حامیت و همبستگی از کوردها
نپرداختند .شام معتقدید که این ناشی از این امر بوده که کوردها نتوانسته اند خود را به درستی معرفی کنند؟
این مشکل شام نیست بلکه مشکلِ چپ های غربی است که من از آن رشمسارم .بسیاری از چپ های اینجا غرق در
کلیشه های خود می باشند .ضدیت با فاشیسم ،مخالفت علیه واتیکان..... ،
یک مثال جالب از راداوان کارادزیچ (سیاستمدار رصبی بوسنیایی) شنیدم .در طول جنگ داخلی یوگوسالوی ،سارایوو در
محارصه رصبی ها بود ،با فشار بسیار کمی [از جانب] غرب ،یک گذرگاه برشدوستانه می توانست باز شود ،اما غرب
چنین درخواستی از رصبی ها نکرد .خود کارادزیچ این را به من گفت .دوباره زمانی که اسلوونی و کروواسی از هم جدا
شدند ،چپ ها با آن مخالفت کردند :آنها گفتند» :اکنون زمان اتحاد است ،چرا شام جدا می شوید؟»؛ اما زمانی که
کاتاالن ها خواهان جدایی بودن ،آنها حامیت کردند .به عبارت دیگر برای برخی از مردم اجازه چنین کاری وجود دارد و
برای بقیه نه .
من متوجه منی شوم .غرب از کوزوو و چچن حامیت کرد .اما هیچ کس چیزی برای [حامیت از] کوردها منی گوید .من
فکر می کنم که شام بایستی جنبش های ژئوپولتیک جهانیِ پشت پرده این امر را تحلیل کنید .به عنوان کوردها ،و من
این را به عنوان خشونت بیان منی کنم ،شام بایستی بسیار ظاملانه بازی کنید .به این معنا که شام بایستی با قدرت ها
علیه یکدیگر بازی کرده و به خوبی آنها را درک کنید.
اما نتیجه یک سیاست این چنینی در منطقه بر همه منایان گشته است .......پناه جویان......
گوش کنید ،برای من بزرگرتین افتضاح سیاسی و اخالقی این است :به خاور میانه نگاه کنید ،حتی کشورهای اروپایی .به
طور کلی سه نوع کشور وجود دارد :بسیار فقیر ،ثروت متوسط و بسیار ثرومتند .پناهندجویان کجا قرار دارند؟ در
کشورهای فقیر یا با ثروت متوسط ....یعنی کشورهایی مانند ترکیه ،اردن و مرص .در هرکدام از این کشور ها بیشرت از
یک میلیون پناهجو وجود دارد .در مقایسه با آنها اروپا کامال ثرومتند است ،و تعدادی پناهجو اینجا حضوردارند .در حالی
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که سیاست کشورهای بسیار ثرومتند عربستان سعودی ،کویت و امارات متحده عربی «نه به پناهجو» است .این کشور
ها حتی حق گفنت این را ندارند که «متاسفیم اما این ِ
جنگ ما نیست» .عربستان سعودی از نیروهای مخالف اسد
حامیت می کند .این رشم آور است .همه برای منزوی کردن و تحریم ارسائیل آماده اند ،اما در مورد تحت فشار گذاشنت
ترکیه برای آنچه با کوردها انجام می دهد ،چه؟ یا تحت فشار گذاشنت عربستان سعودی؟ عربستان سعودی بدون دفاع
است ،زیرا تنها یک کشور سنتی مسلامن نیست ،به طریقی مناینده بانک های غربی است .معیشت آن از بانک ها می
آید .به عبارت دیگر عربستان سعودی بدون بانک های غربی هیچ نیست و من حتی دوبی و سایرین را هم به شامر
منی آورم! اینها فقط کشورهایی ثرومتند نیستند بلکه سنی مذهب نیز می باشند .آنها بایستی به پناهجویان از سطح
فرهنگی و مذهبی نیز نزدیک شوند.
کوردها یک رویا دارند ،مدلی برای یک زندگی برابر :خود مدیریتی دموکراتیک....
برای من در این نقطه کوردها بسیار مهم هستند .اکنون قصد دارم به برخی چیزهایه کنایه داری بپردازم که بسیاری از
مردم با آن موافق نیستند :من فکر میکنم که کردها نیاز دارند که نسخه دیگری از یهودیان در خاورمیانه باشند .یعنی نه
ظامل یا متهاجم اما پویا و باز .میزان حساسیت کوردها می تواند منونه ای باشد .خودمختاری کوردها امیدی بزرگ است.
انسان بایستی واقع بین باشد .در خاورمیانه یک بحران وجود دارد .از کجا و [توسط] چه کسی یک چیز جدید می تواند
به وجود آید؟ من فکر میکنم که [موقعیت] کوردها یکی از جاهایی است که از آن چیز جدیدی به وجود می آید.
من همیشه دوستان عربم را که می گویند« :من از دموکراسی حامیت می کنم» را با این سوال مورد آزمایش قرار می
دهم :شام درباره کوردها چگونه می اندیشید؟ شام می توانید با این [پرسش] آنها را بیازمایید .می توانم این را رصاحتا
بگویم :من می خواهم که همه چیز برای کوردها به خوبی پیش رفته و می خواهم آنها را (در روژآوا) مالقات کنم؛ اما
منی دانم که چگونه این کار را به انجام برسانم .من واقعا خواستار اینم .و اینکه به مالقات اوجاالن بیرون از سلولش
بروم.

اگر من در موقعیتی که کوردها خود را در آن می یابند بودم ،کمی بیشرت به جلو می رفتم .من فکر منی کنم که وجود
کانتون ها در سوریه یا جنوب رشق ترکیه ،کافی باشد .نیاز به اجازه ای برای پیوسنت به یکدیگر دارند .شاید نه به عنوان
دولتی مجزا ،اما نیاز دارند که متحد شوند .این می تواند دستاوردی بزرگ باشد.
من حقیقتا بهرتین آرزوهایم را برایشان می فرستم .همچنین می خواهم از آن مناطق بازدید کنم .آیا دانشگاه هایی در
این کانتون ها وجود دارند؟ چگونه یک نفر به آنجا می رود؟
بله ،دانشگاه هایی وجود دارند .شام می توانید از ترکیه یا جنوب کردستان [به آنجا] بروید ()KRG
و آیا دولت ترکیه اجازه این کار را خواهد داد؟
اگرچه خیلی از این بابت خوشحال نیستند اما اجازه می دهند.
البته ،و سپس شام جسد من را جایی در آن نزدیکی پیدا خواهید کرد .نه شوخی می کنم ،من جدا آرزو دارم [به آنجا]
بروم .شام می توانید به من بگویید که آیا مرتجمی در دانشگاه های روژئاوا وجود دارد؟ به عبارت دیگر من می توانم
آنجا انگلیسی صحبت کنم؟ چگونه خواهد بود؟
فکر منی کنم که بابت زبان مشکلی داشته باشید .می توانید مردمی را بیابید که به بسیاری از زبان ها مانند کوردی،
عربی ،انگلیسی ،تُرکی ،ارمنی و  ...صحبت می کنند.
حتی ارمنی؟ پس خواهم رفت .و آنها در آنجا دانشگاه هم دارند؟ اگر این چنین است پس شگفت انگیز خواهد بود.
بسیار خب ،من بر فراز ترکیه پرواز خواهم کرد .من تنبل هستم .مسافرتی ده ساعته در یک ماشین را منی خواهم.

هامنطور که می دانید کانتون هایی در روژئاوا وجود دارد...
از نظر سیاسی چه شانسی برای بقای این کانتون ها وجود دارد؟

منبع NNS ROJ News :

آنها تاکنون دستاوردهای زیادی در رابطه با خودگردانی داشته اند...
شاید پس از مدت زمان خاصی در آنجا صلح برقرار شود .به هرحال من باور ندارم که سوریه بتواند برای مدت زمان
طوالنی تری دفاع شود .فکر میکنم خیلی دیر شده است .فکر منی کنم که بتوان سوریه را نجات داد.
به هرحال سیستمی در روژئاوا بنا شده است که کوردها آن را رهربی می کنند[ ،سیستمی] که شامل متام مردم سوریه
است که تاکنون درکنار هم هم زندگی کرده اند.
مشکل همین است .در طول حکومت اسد ،اگرچه او یک دیکتاتور است ،نوعی از توازن قومی وجود داشت .بله اسد
مورد عالقه گروه خود است ،و این خود مشکل بود .
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خلقها
اسی
ر
دموک
پیروزی
جهان بیروح رسمایهداری
ریوار آبدانان ،عضو شورای رهربی کنفدرالیسم جوامع کوردستان
در زمینـهی ابعــاد وجــودی جهانبینی و نظرگاه بزرگ رهرب آپو

وقتــی بــه تحــوالت سیاسـیـ اجتامعــی خاورمیانــه و نقــش تاریخــی کوردهــا
در ایــن تحــوالت مینگریــم هرچــه بیشــر بــه دالیــل توطئ ـهی بینالدولتــی
علیــه رهــر آپــو پــی میبریــم .رهــر آپــو بــه دلیــل ارصار بــر معیارهــای
اخالقــیـ سیاســی و عــدم جایگیــری در معــادالت منفعتطلبانــهی نظــام
رسمایـهداری جهانــی ،مــورد بزرگتریــن حملـهی توطئهگرانـهی قــرن بیســتم
ق ـرار گرفــت .هنــوز هــم ارصار میشــود تــا از طریــق شــکنجهگاه امرالــی،
از رهــر آپــو انتقــام گرفتــه شــود .رهــر آپــو جهــان اجتامعــی متفاوتــی را
آفریــده کــه از پایــه بــا جهــان فردگرایانـهی رسمایـهداری مغایــرت دارد .ایــن
امــر از طــرف نظــام رسمای ـهداری کــه تــاش دارد خــود را در ســطح جهــان
مســلط گردانــد ،بــه هیــچ وجــه قابــل پذیــرش نبــود و نیســت .بنابرایــن
توطئ ـهی بینالدولتــی ســال  1999بــه انــدازهای کــه یــک حمل ـهی سیاســی
بــود ،یــک حملــهی ایدئولوژیــک نظــام جهانــی هــم هســت .در واقــع
لیربالیســم رسمایـهداری کــه پایــان تاریــخ را اعــان کــرده بــود ،بــه هیــچ وجــه
حــارض نبــود شــیوهی زندگــی متفاوتی غیــر از زندگــی ماشــینی و فردگرایانهی
مــدرن را شــاهد گــردد .امــا رهــر آپــو بــا معیارهــای نظــام رسمایـهداری بــه
هیــچ وجــه همخوانــی نشــان منـیداد و شــیوهی زندگــی اجتامعــی متفاوتــی
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را در پــی گرفتــه بــود کــه آکنــده از معیارهــای اخالقــی ،آزادیخواهــی ،سوسیالیســم و دموکراســی بــود .رهــر آپــو قالبهــای آن نظــام
بـیروح را ماننــد بتهایــی معــارص درهــم میشکســت و جهانــی آزاد را بــه همــگان نویــد مـیداد .بنابرایــن جــای تعجــب نیســت کــه
دول ـتـ ملتهــای مطــرح جهــان متــام تــوان رسمای ـهای و سیاســی خــود را ب ـرای دســتگیری رهــر آپــو ب ـهکار گرفتنــد .دســت بــه هــر
نــوع تبانــی و زدوبنــد کثیــف تجــاری زدنــد تــا بــر پیکــرهی اتوپیــای زندگــی آزاد کــه خــود را در شــخصیت رهــر آپــو بســیار نزدیــک و
شــدنی نشــان م ـیداد ،رضبــه بزننــد .رهــر آپــو بــر ســینهی بــت بــزرگ جهــان رسمای ـهداری یعنــی دول ـتـ ملــت ،دســت رد زده بــود.
رهـر آپــو ،ابراهیمآســا در برابــر منرودهــای نظــام جهانــی قــد علــم کــرده بــود .خدایــان بیرحــم عــر رسمایــه ایــن عمــل انقالبــی رهــر
آپــو را هرگــز تــاب منیآوردنــد .توطئــهی بینالدولتــی ،بهواقــع توطئــهی نظــام بردهســاز رسمایــهداری علیــه «انســانیت آزاد» بــود.
علــت اینکــه هنــوز هــم شــدیدترین سیاســت منزویســازی را در زنــدان امرالــی علیــه رهــر آپــو اج ـرا میکننــد ایــن اســت کــه رهــر
آپــو در برابــر نظــام رسمای ـهداری کــه یــک نظــام جامعهکــش اســت ،بــر اجتامعیبودنــی نویــن و مبدلشــدن بــه ملتــی دموکراتیــک
ارصار م ـیورزد.
رهــرآپــو مــورد بغــض نظــام رسمایـهداری قـرار گرفــت زیـرا هــم در حــوزهی ذهنیــت و هــم عمــل ،برخــاف آن نظــام زندگــی میکنــد.
رهــر آپــو بــه شــهروند مطیــع ایــن نظــام مبــدل منیشــود .او آزادی را در بیراهههــای لیربالیســمی کــه حتــی رسســختترین مخالفــان
را نیــز بــه زانــو درآورده ،جســتجو منیکنــد .او متــام قالبهــای علمــی نظــام کــه هامننــد کلیش ـههایی بیمعنــا و تک ـراری شــدهاند
را پشــت رس نهــاد و انقــاب علمــیـ فلســفی جدیــدی را رقــم زد .رهــر آپــو حتــی زنــدان را بــه عرصــهی پیــکار در راه حقیقــت
مبــدل کــرد .وی حقیقــت را زندگــی بامعنایــی میدانــد کــه هــر لحظــه از طریــق ارادهای آزاد ،متجلــی گردانــده میشــود .یعنــی بــا
ذهنیتــی نویــن دســت بــه معناآفرینــی میزنــد ،آن معنــا را بــا ارادهای آزاد در شــخصیت خویــش ملمــوس میگردانــد ،آن را ابــراز
میمنایــد و ســپس آن را اجتامعــی میســازد .ایــن دقیقــا بــه معنــای ســتیز بــا بیحقیقتــی عــر رسمایــه اســت .رسمایــهداری بــه
معنــای تحمیــل بیمعناشــدگی بــر زندگــی ماســت .رسمای ـهداری ،ضدزندگــی و ضدانســان اســت .مدرنیت ـهی رسمای ـهداری بــا رد متــام
هویتهــای تاریخــی و اجتامعــی ،بــا تیشــهزدن بــر ریشــهی هــر تنــوع و تفاوتمنــدی اجتامعــی و تــاش بــرای تکبعدیمنــودن،
یکدستســازی ،شبیهســازی و تکتیپگردانیــدن انســان ،دشــمن خونــی آزادی اســت .نظــام رسمای ـهداری جهانــی و دول ـتـ ملتهــای
مــزدور خاورمیانـهای آن ،بــه هــر نــوع تقــدس اجتامعــی حملــه بــرده و تقــدس پوشــالینی بهنــام ملیگرایــی را بــر ذهــن و روح جامعــه
تزریــق میمناینــد .نظــام رسمای ـهداری بــا جنــگ ویرانگــری کــه در خاورمیانــه بهپــا کــرده اســت نشــان میدهــد کــه ایــن نظــام تــا
چــه حــد بــا انســان و ارزشهــای فرهنگــی هـزاران ســالهی مــا بیگانــه اســت .رسمایـهداری جــز مــرگ و نابــودی ،چیــزی بـرای برشیــت
بــه ارمغــان نیــاورده اســت .بنابرایــن هرگــز آفرینشگ ـران راســتین زندگــی یعنــی انقالبیــون و ره ـران آزادیخــواه را تحمــل منیمنایــد.
رهــر آپــو در لیســت ســیاه آنــان جــای داشــت زیـرا او از قانــون نظــام جهانــی رسمایـهداری کــه رهــاوردش بـرای جوامــع رصفــا مــرگ و
بردگیســت ،متــرده کــرده بــود .رهــر آپــو همیشــه در جســتجوی معنــای زندگــی ،اعتــای آن و بازآفرینــی انســان طبیعــی اســت .هــان
انســانی کــه در عــر رسمایـهداری و در هجــوم سودپرســتی ،صنعتگرایــی افسارگســیخته و دولـتـ ملــت ،بــه ســمت ربوتشــدگی و
بردگــی بدتــر از اعصــار بــردهداری اعصــار کهــن ســوق داده شــده اســت.
ارصار بــر اجتامعیبــودن ،بــه معنــای قیــام علیــه «رمهشــدگی انســان در عــر رسمایـهی جهانــی» اســت .رهــر آپــو ایــن اجتامعیبــودن
آزاد را بــا فکــر و ذکــر و عمــل خــود فریــاد زد .بــه همیــن دلیــل جهــان رسمای ـهداری در پــی آن برآمــد تــا او را بــه ســکوت بکشــاند.
امــا امرالــی نهتنهــا رهــر آپــو را بــه ســکوت نکشــاند بلکــه رهــر آپــو مبــارزات گذشــتهی خــود را در آن هرچــه بیشــر عمــق بخشــید.
عظیمتریــن آثــار خــود را در شــکنجهگاه امرالــی بــه رشــتهی تحریــر درآورد .بهویــژه دفاعی ـهی رهــر آپــو بــا نــام «مانیفســت متــدن
دموکراتیــک» نهتنهــا یــک اثــر و کتــاب اســت ،بلکــه یــک موضــع عمیقــا اخالق ـیـ سیاســی و انقالبــی در برابــر جهــان رسمای ـهداری
بهشــار مـیرود .تــز «مدرنیتـهی دموکراتیــک» و رهیافــت «ملــت دموکراتیــک» ،ماحصــل ایــن مبــارزه اســت .ایــن تــز عمــا در روژآوای
کوردســتان بــه عمــل درآمــد .مبــدل بــه کانتونهــای خودگــردان دموکراتیــک گردیــد .نتایــج شــگفتانگیز آن نهتنهــا کوردســتان و
خاورمیانــه بلکــه کل جهانیــان را بــه خــود جــذب منــود .دخـران و پرسانــی کــه در مکتــب رهــر آپــو خــود را پــرورش دادهانــد در جــای
جــای کوردســتان و بهویــژه در کوبانــی و شــنگال ،بــا ارادهی عظیــم خــود جهــان تاریکاندیشــان را بــه لــرزه درآوردنــد.
وقتــی بــه ایســتار انقالبــی ،فلســفی ،علمــی و سیاســی رهــر آپــو مینگریــم بیشــر برایــان قابــل درک میشــود کــه چ ـرا توطئ ـهی
بینالدولتــی روی داد .بهــر درک میکنیــم کــه چ ـرا آنهمــه دولــت بــه ظاهــر مدافــع حقــوق بــر چنــان بــا وحش ـیگری ،بربریــت
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و خائنانــه بــه رهــر ملــت کــورد یــورش آوردنــد .یــورش علیــه رهــر آپــو ،یــورش علیــه یــک خلــق اســت .چ ـرا کــه رهــر آپــو تاریــخ
نانوشــته و حقیقــت گمشــدهی خلــق کــورد را در شــخصیت خــود و «بازآفرینــی لحظهبهلحظ ـهی ایــن شــخصیت» جســتجو کــرد و
یافــت .رهــر آپــو هیــچ چیــز فــردی و شــخصیای ب ـرای خــود باقــی نگذاشــت؛ از خــود ف ـرا رفــت ،بــه فدایــی بازیافــن گمشــدههای
خلقــش مبــدل گشــت .او انقــاب ذهنیتــی خــود را بــه رفتــار انقالبــی ،معیارهــای عظیــم اخالقــی و آزادی مبــدل میکنــد و مســتمرا
ایــن ســطح پیرشفــت شــخصیتی خــود را اجتامعــی میگردانــد .چونــان ققنــوس ،هــر لحظــه از خاکســر خویــش ،خــود را و ملتــش را
متولــد میگردانــد .رهــر آپــو حتــی در تنگتریــن ســیاهچال دنیــا کــه امرالیســت ،و زیــر شــدیدترین شــکنجههای روانــی هرگــز از
جامعـهاش و اتوپیــای زندگــی آزاد نگسســت .از ریشـههای کــوردی ،خاورمیانـهای و جهــان انســانیاش نگسســت .بالعکــس ،ایــن اتوپیــا
و ریشـههای تاریخــی را چنــان درهــم گــره زد و در لحظـهی اکنــون جــان بخشــید کــه بــاور بــه زندگــی آزاد را همچــون روحــی رسکــش
در کالبــد افــردهی عرصمــان دمیــد .هرآنچــه را در تنهایــی عمیــق خــود در امرالــی کســب کــرده و بــه فرزانگــی رســانده ،بــا متــام وجــود
بــه خلــق خــود و کل انســانیت تقدیــم کــرده اســت .از دولــت ،قــدرت ،هــر آنچــه بــوی مالکیــت و مدرنیت ـهی رسمای ـهداری میدهــد
میگســلد و بــه ســمت حقیقتــی نویــن کــه هامنــا مدرنیت ـهی دموکراتیــک اســت پــرواز میکنــد.
رهــر آپــو شخصیتیســت کــه بــر مــدار «بازگشــت بــه ریش ـهها» حرکــت میکنــد .انســانی کــه رهــر آپــو تعریــف میکنــد نــه تنهــا
هرگــز منیایســتد و راکــد منیمانــد بلکــه پرندهتریــن موجــود اســت؛ او بــه ژرفــای تاریــخ پــر میکشــد .اولیــن ســقوطها ،شکس ـتها
و گمگشــتگیها را بــا ریزبینــی مینگــرد و تحلیلشــان میکنــد .زیباییهــا ،نیکیهــا و ارزشهــای عظیــم جامع ـه را نیــز از الب ـهالی
گذشــتهها بازمییابــد و بــه امروزمــان مــیآورد .درمــان آالم و رنجهــای انســان را نیــز از دل همیــن تاریــخ برمیکشــد ،بــا انقــاب
علمــیـ فلســفی نویــن خــود ترکیــب میکنــد و بــا هیجانــی عظیــم طرحــی نــو درمیافکنــد .از منظــر او ،حتــی دســتوپاگیرترین
زنجیرهــای بردگــی کهــن نیــز قابــل گسســن و بریدنانــد .رهــر آپــو در جهــان اندیشــه و زندگــی خویــش ،هیــوالی دولـتـ ملــت را از
پــای درآورد و ملــت دموکراتیــک را بهعنــوان ســنتز کل حقایــق ،مقاومتهــا و ارزشهــای جامع ـهی تاریخــی تعریــف منــود .ایــن تنهــا
یــک نــرد ذهنــی نیســت ،بلکــه بــه هــان انــدازه یــک نــرد واقعــی در عرصـهی زندگیســت .بــه روژآوا بنگریــد تــا اوجگیــری شــخصیت
رهــر آپــو بــه ســمت ملتشــدنی دموکراتیــک را ببینیــد .اینکــه میگوییــم رهــر آپــو تنهــا یــک شــخص نیســت ،دقیقــا بــه همیــن
دلیــل اســت .او از آن دســته رهربانــی کــه جامعــه را حــول متایــات خــود تعریــف کننــد نیســت؛ او جهــان اجتامعــی نویــن و آزادی را
در ذهــن و قلــب خــود زیســت میکنــد ،آن را جســورانه بــر زبــان م ـیآورد و بــا مبــارزه و سیاســت ،بــه عرص ـهی عمــل درم ـیآورد.
اگــر میگوییــم امرالــی تنهــا زنــدان و شــکنجهگاه رهــر آپــو نیســت بلکــه محــل بــه صلیــب کشــیدن میلیونهــا کــورد اســت ،ناشــی از
همیــن شــیوهی اندیشــه و زندگــی رهــر آپوســت .رهــر آپــو نــه فردگرایــی ،نــه رسمایهپرســتی ،نــه جنســیتگرایی ،نــه ملیگرایــی ،نــه
دولتگرایــی ،نــه دینگرایــی ،نــه علمگرایــی بیاخــاق و نــه هیــچ نــوع پرستشــی کــه بــوی بندگ ـی و بردگــی را بدهــد در خویــش
راه منیدهــد .او جامع ـهاش ،دردهــا و آرزوهایــش را در درون خــود میزیــد ،ب ـرای ایــن ملــت چــاره میآفرینــد و فــرم نویــن زندگــی
ملتــش را در شــخصیت خــود متبلــور میکنــد .رهــر آپــو نشــان میدهــد کــه یــک عضــو ملــت دموکراتیــک ،یــک انقالبــی راســتین ،یــک
پیکارگــر راه حقیقــت ،یــک رفیــق راه و یــک انســان طبیعــی چگونــه بایــد زندگــی کنــد .ایــن را تنهــا بــا حــرف و گفتــار و نوشــتار بیــان
منیکنــد؛ بلکــه ایــن را در شــخصیت خــود بــه ســاحت عمــل میکشــاند .او چگونهزیســن را دغدغ ـهی اصلــی خــود ســاخته اســت؛
میخواهــد هــر لحظــه پاســخ چــه بایــد کــرد و از کجــا بایــد آغــاز منــود را بــه درسـتترین شــیوه بیــان دارد .او تهوعمنــودن مدرنیتـهی
رسمایـهداری و زدودن زنگارهــا و ســموم آن از دل و جــان و جســم خــود را بهعنــوان پاســخ ارائــه میدهــد؛ آنهــم بهشــکل یــک عمــل
آگاهانــه و ســازمانیافته.
رهــر آپــو ،اتوپیــای زندگــی آزاد را هــر آن در شــخصیت کنونــی خــود متجلــی میگردانــد .هرگــز منیایســتد ،پیــش م ـیرود .معناهــای
تــازه ،اندیش ـههای نوینتــر و آفرینشهــای تازهتــری را رقــم میزنــد .ماننــد رودخان ـهای کــه خســتگیناپذیر و مســتمر پیــش م ـیرود؛
دریــا میشــود ،دامــن میگســرد ،عمــق مییابــد و بــه ســمت بیکرانگــی مــوج میزنــد .پ.ک.ک کــه نتیج ـهی رنــج و پیــکار رهــر
آپوســت ،ماننــد یــک دریاســت .برخــی دورادور بــه آن مینگرنــد و چشـمانداز خــود را از زالالی آن لربیــز میکننــد .برخــی در کنــارهی
آن مینشــینند و بــا شــکوه و زیبایــیاش دمســاز میشــوند .برخــی تــن بــه آن میســپارند و بــا آن هــمآواز میشــوند .برخــی امــا
راهــی ژرفــای آن میشــوند ،بــا آن یکــی میگردنــد ،دریــا میشــوند و اینچنیــن بــه پــارهای از حقیقــت آن مبــدل میگردنــد .ایــن را بــه
عنــوان یــک جملـهی ادبــی بیــان منیکنــم .زیبایــی زندگــی گریالیــی را طــی حامسـهای کــه پ.ک.ک در نــرد بــا داعــش آفریــد ،همــگان
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دیدنــد .پ.ک.ک فراتــر از آنکــه یــک حــزب سیاســی باشــد یــک شــیوهی نویــن زندگــی ،یــک شــعر زنــده و پویــا و یــک جهــان انســانی
تــازه اســت .اگــر توانســت فاشیســم را درهــم بکوبــد ،ناشــی از همیــن زندگــی زیبــا ،صحیــح ،پــاک و آزادی اســت کــه در درون خــود
میپــرورد .بنابرایــن وقتــی بــه ایــن واقعیــات عظیــم مینگریــم درک میکنیــم کــه چ ـرا جهــان رسمای ـهداری چنیــن بــا کینــه از رهــر
آپــو انتقــام میگیــرد .جهــان ســیاه مدرنیتـهی رسمایـهداری بــه دلیــل آنکــه رهــر آپــو و پ.ک.ک مشــعل روشــنایی را در دســت گرفتــه
و آن را بــه انســان هدیــه میکنــد دســت بــه چنیــن یورشــی میزنــد.
آری ،رهــر آپــو ،پرومتـهوار مشــعل افروختـهی آزادی را بــر مســیر زندگــی خلــق کــورد و همـهی خلقهــای ســتمدیده قـرار داده اســت.
او در همیش ـهی زندگ ـیاش ،عصیــان را بــر روزمرگــی و ســکوت ترجیــح داد .نــه عصیانــی زمخــت و بیفرجــام بلکــه انقالبــی عظیــم،
آفرینشــی شــگرف و جهــان دیگرگون ـهای را رقــم زد .اگــر کمــی خــود را از هیاهــوی جهــان رسمای ـه و ســودا دور کنیــم و گــوش بــه
زمزم ـهی خلــق کــورد بســپاریم آواز ایــن جهــان متفــاوت را بــه خوبــی خواهیــم شــنید .کوبانــی قطع ـهای زیبــا از ایــن سمفونیســت.
بخشهــای دیگــرش نیــز در راه اســت .در نصیبیــن ،جزیــر ،ســلوپی ،ســور ئامــد و جــای جــای شــال کوردســتان(باکور) میتــوان
ترنــم آن را بــه گــوش جــان شــنید .اگرچــه چامقهــا ،تانکهــا ،مببهــا و تفنگهــا همچنــان واژههــای زبــان رســمی دولــت ترکیــه
را تشــکیل میدهنــد ،امــا خلــق کــورد در آنجــا بــا خــون و رنــج خــود زندگــی متفاوتــی را میآفرینــد .خودگردانیهــای دموکراتیــک
در شــال کوردســتان پــا بــه پــای روژآوای کوردســتان و شــنگال بــه ســمت آینــدهای روشــن حرکــت میکننــد .مــا رسنوشــت تلــخ
خاورمیان ـهی پارهپــاره در میــان دول ـتـ ملتهــا را بــه روزهــای آفتابــی خودمدیریتــی دموکراتیــک گــره خواهیــم زد.
ب ـرای کوردهــا ،خودمدیریتــی دموکراتیــک تجلــی احســاس و اندیش ـهی مشــرک و آزادیخواهان ـهی یــک ملــت اســت .ملتــی پــر از
گوناگونــی و تنــوع؛ پــر از لهجههــا ،باورداشــتها ،آداب و رســوم و ارزشهــای فرهنگــی .یعنــی در برابــر قتلعــام و نسلکشــی
فرهنگـیای کــه مدرنیتـهی رسمایـهداری و دولـتـ ملتهــای خونریــز بــر خلقهــای منطقــه و بهویــژه خلــق کــورد تحمیــل میکننــد،
یــک آلرتناتیــو ،یــک جانپنــاه امــن ،یــک جهــان اجتامعــی پویــا ســاخته میشــود .اگــر درســت در همیــن ایــام برســاخنت خودگردانیهــای
دموکراتیــک شــال کوردســتان شــاهد تشــدید انــزوا علیــه رهــر آپــو هســتیم چیــزی تصادفــی نیســت .دولــتـ ملــت فاشیســتی ترکیــه بــا
هــدف گرفــن رهــر آپــو ،در اصــل از همـهی کوردهــا انتقــام میگیــرد .انتقــام از آنانــی کــه حــرف زور و ســتم بــه خرجشــان منـیرود،
آنهــا کــه یــک جــو رشافــت آزادزیســن را بــا دنیــا عــوض منیکننــد.
در برابــر ره ـران فریبــکاری کــه تنهــا کارشــان فروخــن ارزشهــای خلــق بــه ابرقدرتهــای جهانیســت و متــام درد و غمشــان حفــظ
صندلــی قــدرت خویــش اســت ،رهــر آپــو منــود عینــی رهــر راســتین خلــق اســت .او شــخصیتی اســت کــه خــود را در خلقــش میجویــد
و خلقــش را در شــخصیت خــود بازآفرینــی میکنــد .نقشــهی نیروهــای ابرقــدرت جهانــی ایــن اســت کــه همــهی جوامــع را از راه
وابستهســازی رهربانشــان بــه خــود و از راه مزدوریگــری طبقـهی فرادســت آن جوامــع تحــت کنــرل خویــش درآورنــد .رهــر آپــو در برابــر
هــر نــوع وابســتگی و خیانتــی کــه زندگــی خلــق کــورد را بــه جهنمــی متامعیــار مبــدل کــرده بــود بــه قیامــی تاریخــی اقــدام منــود .او
دســت رهـران خودخوانــدهی کــوردی کــه تــا خرخــره در خیانــت بــه خلــق خــود میپردازنــد را رو کــرد .بــه خصــوص دســت آن دســته از
رهـران پوشــالینی کــه شــال و دســتار کــوردی میبندنــد و شــعارهای ملیگرایانـهی پــرزرق و بــرق رس میدهنــد امــا هــر روز در برابــر
قاتــان خلــق کــورد ســجده میکننــد .ایــن ره ـران قالبــی در کاخهــای خــود هــر روز عهدهنام ـهی ننگینــی بــا رژیمهــای دیکتاتــور
منطقــه امضــا میکننــد و از حضــور داعــش پیشــوازی میکننــد .رهــر آپــو امــا حتــی شــکنجهگاه مخــوف امرالــی را نیــز بــه ســکویی
ب ـرای مبــارزه و پیــروزی خلــق کــورد مبــدل کــرده اســت .در اینجاســت کــه تفــاوت ریش ـهای خطمشــی ملیگرایــی ابتدایــی کــورد و
خطمشــی آزادیخواهــی کــورد آپویــی بهخوبــی آشــکار میشــود .از همیــن رو نیروهــای ابرقــدرت جهانــی کــه جریانــات ملیگرایــی
ابتدایــی کــورد را هامننــد یــک خدمتــکار خانگــی بـهکار میگیرنــد ،قیــام و انقــاب آپویــی را مانعــی اساســی جهــت اجـرای نقشـههای
سیاســی خــود میداننــد .هنــوز هــم ایســتار تاریخــی و انقالبــی رهــر آپــو مســئلهی رهربیــت پوشــالین و مــزدور در کوردســتان را زیــر
ســؤال میبــرد و نقــش بــر آب میگردانــد .از همیــن رو نظــام جهانــی و مــزدوران منطق ـهای آنهــا کین ـهی عمیقــی از رهــر آپــو و
فلســفهی زندگــی آزاد او بــه دل دارنــد.
شــخصیت رهــر آپــو و ژرفــای جهانبینــی وی را عمــا در انقــاب عظیمــی میتوانیــم درک کنیــم کــه در هــر چهــار بخــش کوردســتان
روزب ـهروز گســردهتر میشــود .نتیج ـهی مبــارزات رهــر آپــو را در انقــاب روژآوای کوردســتان ،خودگردانــی دموکراتیــک کانتونهــا،
مقاومــت شــنگال ،شــکلگیری شــخصیت انقالبــی در میــان زنــان و جوانــان رشق کوردســتان و اعــان خودگردانــی دموکراتیــک در شــال
کوردســتان بــه عینــه مشــاهده میکنیــم .دقیقــا در بره ـهای کــه خلــق کــورد م ـیرود تــا قــرن بیســت و یکــم را بــه قــرن پیــروزی
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دموکراســی خلقهــا مبــدل کنــد ،تشــدید انــزوا علیــه رهــر آپــو از ســوی رژیــم فاشیســتی ترکیــه امــری کامــا عامدانــه و خصامنــه اســت.
رهــر آپــو ایــن خلــق را بــه چنــان ســطحی از خودآگاهــی و ســازماندهی مبارزاتــی رســانده اســت کــه دیگــر میتوانــد رسنوشــت خــود
را بــا دســتان خــود و در خــارج از دایــرهی پلیــد قــدرت و دولــت رقــم بزنــد .از زمــان انعقــاد قـرارداد لــوزان تاکنــون دولـتـ ملتهــای
منطقــه و ابرقدرتهــای جهانــی متــام تــاش خــود را ب ـهکار بردهانــد تــا جلــوی ملتشــدن کوردهــا را بگیرنــد .امــا اکنــون در مقابــل
نــگاه متحیــر آنهــا ،کوردهــا بــه ســمت ملتشــدن میرونــد ،دموکراســی ریشـهداری را در میــان خــود ایجــاد کــرده و مــدل کنفدرالیســم
دموکراتیــک را بــه ســایر خلقهــا نیــز ارائــه میکننــد .از همیــن رو کــوردی کــه بــه ســمت مــرگ و نابــودی هویتــی میرفــت اینــک
بــه جلــودار و طلیعـهدار آزادی و دموکراســی مبــدل شــده اســت .اگــر هنــوز هــم بــر شــکنجه و انــزوا علیــه رهــر آپــو ارصار میشــود
علتــش ایــن اســت کــه جهــان رسد و بیــروح رسمای ـهداری میخواهــد جلــوی ایــن مــوج عظیــم انقــاب اجتامعــی کوردهــا را بگیــرد.
بــا ایــن حــال ،عــزم و ارادهی مــا ب ـرای ســاخنت جهانــی آزاد و دموکراتیــک چنــان محکــم اســت کــه چنیــن حمالتــی منیتواننــد مانعــی
بــر رس راهــان باشــند .رهــر آپــو« ،عشــق بــه زندگــی آزاد» را چنــان در دل و جــان مــا افکنــده کــه دیگــر منیتوانیــم و منیخواهیــم
از ایــن راه پرشــکوه و رشافتمندانــه بازگردیــم .خلــق کــورد بــه دنیــای سودپرســت و بیوجدانــی کــه چیــزی ب ـرای او در چنتــه نــدارد،
پشــت پــا زده اســت .میبینیــد کــه مــادران کــورد چگونــه جنــازهی فرزنــدان شــهید خــود را بــا هلهلــه و رسود بــه خــاک میســپارند.
میبینیــد کــه کــودکان کــورد چگونــه جســورانه بــه نــرد آهــن و بــاروت میرونــد .میبینیــد کــه پیرمــردان و پیرزنــان کــورد چگونــه
آکنــده از هیجــان و شــور آزادیخواهــی ،در میدانهــای مقاومــت شــهر و روســتا حضــور دارنــد .میبینیــد کــه جوانــان کــورد چگونــه
حامسـهی انســان آزاد را بــر پیشــانی جهــان نویــن خــود مینگارنــد .بــه کوبانــی ،بــه شــنگال ،بــه دیاربکــر ،بــه کرماشــان ،ایــام و اورمیــه،
بــه مهابــاد ،قامیشــلو و درســیم بنگریــد تــا حقیقــت نویــن کــورد را ببینیــد .ایــن حقیقــت نویــن کــورد برآمــده از اندیشــه و اراده و
شــخصیت رهــر آپوســت .ایــن اســت راز و رمــز لبخنــد گریــا در گرماگــرم نــرد آزادی .کســی کــه چنیــن رهــری داشــته باشــد ،بیشــک
پیــروزی ازآن او خواهــد بــود.
بـرای حامیــت از رهـر آپــو ،شایســتهترین اقــدام هامنــا پیوســن بــه صفــوف مبــارزات آزادیخواهانــه و گریالشــدن اســت .بـرای نشــان
دادن پایبنــدی خــود بــه رهــر آپــو بهرتیــن کار ایــن اســت کــه بــه حامیــت همهجانبــه از خودگردانیهــای دموکراتیــک شــال کوردســتان
بپردازیــم .بهویــژه آنکــه رهــر آپــو معنــای عظیمــی ب ـرای خلقمــان در رشق کوردســتان دارد .رســتاخیز نویــن رشق کوردســتان طــی
ســال  1999در پاســخ بــه توطئ ـهی بینالدولتــی و در حامیــت از رهــر آپــو صــورت گرفــت .رشق کوردســتان ،در شــخصیت رهــر آپــو
بــار دیگــر امیــد بــه مبــارزه و زندگــی آزاد را بــه دســت آورده اســت .شــهدای زیــادی نیــز جهــت صیانــت از رهــر آپــو و ارزشهــای
انقالبــی تقدیــم منــوده اســت .همچنیــن خلقمــان در رشق کوردســتان بهگون ـهای بیدریــغ بــه پشــتیبانی از انقــاب روژآوا پرداخــت.
گوشهگوش ـههای کوبانــی و شــنگال بــا حامس ـهی جوانــان رشق کوردســتان و خونــی کــه ایثــار منودنــد آشناســت .اکنــون نیــز بایســتی
بهشــکلی همهجانبــه بــه دفــاع از انقــاب دموکراتیــک خلقمــان در شــال کوردســتان بهپــا خیزیــم .ایــن صحیحتریــن اقــدام ب ـرای
همصــدا شــدن بــا اراده و صــدای آزادیخواهانـهی رهــر آپــو در امرالــی اســت.
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کودار(جامع�هـی دموکراتی��ک و آزاد رشق کوردستــان) همــواره در ادبیــات سیاســی
خــود بــه تأکیــد از خــط ســوم اســتفاده میکنیــد .لطفــا بــرای مــا توضیــح
دهیــد کــه منظــور از خــط ســوم از منظــر شــا چیســت؟

رسمای ـهداری در جهــان میتــوان مشــاهده منــود کــه متامــی عرصههــا زیســتی و ادراکــی را از تعاریــف و جوهــرهی ذات ـ ی خویــش دور
منودهانــد .در واقــع نگــرش مبتنــی بــر قدرتگرایــی و ثروتگرایــی خویــش را بـرای منحــرف کــردن ایــن جوهــرهی انســانی بــر اجتامعــات
انســانی تحمیــل میکننــد .آنــان بنیــان دولــت و قــدرت را امــری اجتنابناپذیــری قلمــداد میمناینــد .دیــدگاه مردســاالری و بــا محوریــت
یکجنــس ،شــیوهای نویــن از طــرز فکــر و زندگــی را بــه اجتــاع انســانی ارائــه داده اســت .اکنــون اگــر بخواهیــم بــه مشــکالت کنونــی
جامعــه بپردازیــم ،مشــاهده میکنیــم کــه بــا بــکار بــردن ادبیــات ویــژهی مردســاالرانه ،مفاهیــم اساســی و اصــول زندگــی ،خالــی از معنــا
شــدهاند .مســئلهی دوم اینکــه براســاس ایــن دیــدگاه خــود جوامــع بــه بــرده تبدیــل شــدهاند و از هرگونــه ابــراز وجــود و ارادهــای
جوهــری بیبهــره ماندهانــد و در مدیریــت جامعـهی خویــش نقشــی ندارنــد .ایــن بــه معنــای کنــرل و ادارهی کامــل جامعــه بــه وســیلهی
دولــت میباشــد .در حقیقــت ایــن موضــوع بــا حقیقــت جامعــه در تضــاد اســت .جامع ـهای کــه ه ـزاران ســال بــا نظــام خودمدیریتــی
کــه بــا فکــر آزاد خــود و بــا سیاســت ،اقتصــاد و خوددفاعــی ،آزاد زندگــی کــرده اســت .دارای تنوعــات اجتامعــی و فکــری بــوده کــه در
هامهنگــی کامــل در کنــار همدیگــر میزیســتند .در واقــع بــا آغــاز نظــام مردســاالری همـهی ایــن حقیقتهــا انــکار شــده و جامعــه بــا
ایدئولــوژی جدیــدی کــه اقتــدار را اســاس و بنیــاد نظــام خــود ق ـرار داده بــود ،روبــرو گشــت .دیگــر یکپارچگــی جامعــه از هــم پاشــید
و طبقهبنــدی اجتامعــی ایجــاد گشــت .تنهــا یــک ذهنیــت وجــود دارد و آن هــم ذهنیــت مردســاالر و دولــت اقتدارگ ـرا میباشــد و بــه
غیــر از آن هــر فکــر و ایدئولــوژی دیگــری را رد و دشــمن مینامنــد .بــه طــور کلــی دولتهــا کنــش سیاســت را در حــوزه فعالیــت
خلقهــا بحســاب من ـیآورد .ایــن نــوع برخــورد ســبب میگــردد ،هم ـهی قرشهــای جامعــه را بــا سیاســت بیگانــه شــوند ،بــه طــوری کــه
زنــان ناتواننــد و جوانــان هــم خالقیــت سیاســی ندارنــد و مردمــان دیگــر هــم تــوان فکــری و ذهنــی ندارنــد .بنابرایــن طبقـهای برتــر الزم
اســت کــه بایــد ب ـرای جامعــه سیاس ـتورزی منــوده و آن را مدیریــت منایــد کــه آن هــم دولتمردانهــا هســتند کــه آنهــا تــوان سیاســی
دارنــد و بهــر از همــه توانایــی تصمیمگیــری ب ـرای جامعــه را دارا میباشــد .ب ـرای همیــن هــم بــه منظــور مبــارزه بــا چنیــن نظامــی و
بـرای رهایــی جامعــه و همـهی قرشهــا از ایــن وضعیــت بردگــی شــدید بـرای ایجــاد نظــام خودمدیریتــی و دمکراتیــک خلقهــا و آزادی
جوامــع کــه در واقــع در خطــی متضــاد بــا نظــام دولــت قـرار میگیــرد ،دو راهــکار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه یکــی از راههــا معتقــد
اســت کــه الزم اســت مراحلــی را طــی منــود تــا بــه آزادی و اســتقالل رســید و در نهایــت هــم جایگزیــن دولــت اقتدارگــر میگردنــد .هــر
چنــد در ظاهــر بــه عنــوان اپوزیســیون شــناخته میشــوند کــه میتــوان گفــت کــه در واقــع شــبه اپوزیســیون بــودن محســوب میگردنــد.
عملکــرد و نتیجـهی کار آنــان در عیــن حــال بــه مثابـهی ایجــاد یــک بحـران در بحـران قبلــی اســت یعنــی بــا اپوزیســیون بــودن خــود بــه
بحرانــی دیگــر دامــن میزنــد میتوانیــم منونههــای بســیاری را بیاوریــم مخصوصــا در ســالهای اخیــر ،در منطقــه مشــاهده کردیــم
کــه نیروهــای اپوزیســیون وقتــی بــه حکومــت رســید نــه تنهــا آلرتناتیــو نظــام قبلــی نبودانــد بلکــه ایـن بــار خــود ماهیــت اقتــدار آن را
حفــظ منــوده اســت .یعنــی در ابتــدا خــود مخالــف نظــام بــوده و بـرای رســیدن بــه آزادی و اهــداف دمکراتیــک خــود مبــارزه منــوده و در
نهایــت خویــش هــم بــه هــان وضعیــت بیامرگونــه میرســد یعنــی بــا در پیــش گرفــن دولــت در راســتای ضدیــت بــا اهــداف خــود قـرار
میگیــرد .چــون بــه قــدرت رســیدن و ماهیــت اقتــدار وضعیتــی ســیری ناپذیــری را بـرای افـراد ایجــاد میکنــد .ایــن بزرگتریــن تـراژدیای
اســت کــه یــک اپوزیســیون میتوانــد بــدان دچــار شــود .در اینجــا آنچــه کــه مهــم و رضوری میمنایــد ایــن اســت کــه تعریفــی و تغییــری
درســت از دمکراســی و اقتــدار در ذهنیــت آنــان ارائــه نشــده اســت .آنچــه تعریــف شــده اســت هــان تعریفــی اســت کــه بــا ذهنیــت
مردســاالر-اقتدارگر از مفاهیمــی همچــون دمکراســی ،آزادی و  ...صــورت گرفتــه اســت .ایــن هــم خــط دیگــری را نشــان میدهــد کــه در
نهایــت عملکــردی شــبیه خــط اول را دارد .ولــی آنچــه کــه در خــط ســوم بــه عنــوان اســاس و بنیــان مــورد توجــه قـرار میگیــرد ،تعریفــی
دوبــاره از همـهی ایــن مفاهیــم و اصطالحــات سیاســی ،اجتامعــی ،تاریخــی و فرهنگــی اســت و بــا حقیقــت ذاتــی خــود پیونــد میخورنــد.
چــون همچنانکــه قبــا هــم گفتــم ذهنیــت مردســاالر تنهــا بــه مســئلهی اداره کــردن جامعــه و بــه جنــگ اقتــدار و جنــگ بــا جامعــه
محــدود مناندنــد بلکــه بــه جنــگ فکــری ،ذهنــی ،فرهنگــی و مخصوصــا جنــگ ادبیاتــی پرداختهانــد ،در نهایــت هم ـهی اصطالحــات و
مفاهیــم نیــز بــا ذهنیــت مردســاالری پیریــزی شــدند.

در ابتــدای صحبتــم بایــد بــرای درک بیشــر موضــوع و پاســخ دادن بــه
پرســش شــا بایــد ترشیحــی از وضعیــت موجــود در ســطح جهــان و منطقــه،
بحرانهــا و نیروهــای حاکــم و لــزوم وجــود و تشــکیل خطســوم در ایــن فضــا
ســخن را آغــاز کنــم .در حــال حاظــر خاورمیانــه و کشــورهای منطقــه و در
گســرهی کالن قضیــه جهــان مــا بــا بحرانهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی
و ایدئولوژی��ک روب ـهرو اســت .منشــاء ایــن مســایل بــه ایدئولــوژی مردســاالر
حاک�مـ ب��ر جهـ�ان بــر میگرــدد کهــ همچنـ�ان جهتــ پایــدار مانــدن خــود
متامــی ارزشهــای اجتامعــی خلقهــا را پایــال میکنــد .بــا نگاهــی گــذرا بــه
عمــق و ســطح روابــط میــان انســان-اجتامع و نیــز اجتــاع بــا دولتهــای حاکــم

اگــر بخواهیــم کــه ماننــد یــک جنبــش آزادیخواهــی نظــام مدرنیت ـهی دمکراتیــک را پیریــزی کنیــم و جامع ـهای آزاد و دمکراتیــک را
ایجــاد کنیــم ناچاریــم کــه هم ـهی مفاهیــم و اصطالحــات را از نــو تعریــف کنیــم و مســائل را ریش ـهیابی مناییــم .تعریــف حقیقــت
جامعــه ،آزادی ،اراده و فکــر آزاد ،معیارهــای اخالقــی حقیقــی جامعــه و ماهیــت زن آزاد و  ...بایــد دوبــاره تعریــف شــوند .تحلیــل
اینکــه جامعــه چـرا دچــار ایــن بحـران گشــته اســت و ذهنیــت اقتدارگـرا در نهادینــه منــودن آن را بایــد مــورد برررســی قـرار داد .وقتــی
کــه تعاریــف واضــح و روشــن باشــند رســیدن بــه حقیقــت تعاریــف هــم روشــن خواهــد بــود و براســاس آن هــم شــیوهی مبــارزه هــم
درســت انتخــاب خواهــد شــد .خــط ســوم نــه تنهــا مبــارزه بــر علیــه ذهنیــت دولتــی اســت ،همزمــان نیــز مبــارزهای اجتامعــی اســت کــه
پتانســیل دمکراس ـیخواهی جامعــه را زنــده میگردانــد ایــن مفهــوم را تحلیــل کــرده و عملــی میمنایــد .خــط ســوم دارای ایدئولــوژی،
خطمشــی ،فکــر ،ذهنیــت و فرهنــگ دمکراتیــک اســت .مبــارزهای گســرده کــه هم ـهی قرشهــا و طبقــات را در بــر میگیــرد ،مبــارزهی
آزادیخواهان ـهای کــه هم ـهی تنوعــات فرهنگی-اجتامعــی را در بــر میگیــرد و بــار دیگــر بــا سیســتمی دموکراتیــک یکپارچگــی را در

راه رهایی خلقها

زیالنتانیا،ریاستمشرتککودار(جامعهیدموکراتیکوآزادرشقکوردستان)
در زمینـهی ابعــاد وجودی جهانبینــی و نظرگاه بزرگ رهرب آپو
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جامعــه بــا همـهی تفاومتندیهایــش بوجــود مـیآورد .همـهی قرشهــا و آییــن و ادیــان و قومیتهــای مختلــف بــا اراده و فکــر آزاد خــود
در مدیریــت جامعـهی خــود مســتقیام ســهیم هســتند ،زندگـیای مشــرک ،بــدون آنکــه حقــوق کســی پایــال شــده و یــا مــورد انــکار قـرار
گیــرد ،ســایهی هیــچ ملتــی بــر رس ملتهــای دیگــر نیســت و هــر کســی بــا هــر نــوع فکــر و ایدئولــوژی و باورداشــتی میتوانــد در درون
نظــام مدرنیت ـهی دموکراتیــک جــای واقعــی و انســانی خویــش را میگیــرد.
جامعــه بــه طــور کلــی تحــت تاثیــر نظــام مردســاالری و ذهنیــت اقتدارگـرای آن ،از حقیقــت خــود منحــرف شــده اســت یعنــی از هــان
فکــر و ایدئولــوژی جامعـهی طبیعــی و اخالقــی کــه بنیانهــای موجودیــت خــود را بــر آن نهــاد و هـزاران ســال بــا ایــن فلســفه و دیــدگاه
دمکراتیــک و کومینــال زندگــی کــرد .منظــور از خــط ســوم همیــن زندگـیای اســت کــه انســانیت آن را قبــا تجربــه کــرده و بــا آن آشــنا
اســت و ب ـرای همیــن هــم ایجــاد ایــن سیســتم ب ـرای خلقهــا کار دشــواری نیســت و در حافظ ـهی اجتامعــی خــود حفــظ منــوده اســت
ولــی اکنــون اگــر بیگانگــی هــم وجــود دارد ناشــی از طــرز فکــر و تاثیــر مردســاالری اســت کــه جوامــع و زنــان را از ایــن حقیقــت دور
ســاخته اســت.
در بحـران موجــود کــه همـهی مــردم منطقــه و خاورمیانــه و بــه طــور کلــی جهــان را در بــر گرفتــه اســت .خـط ســوم بــه ماننــد جنبــش
آزادیخواهــی و آپویــی کــه در منطقــه موجودیــت خــود را توســعه داده اســت ،ابتــدا بــه خاطــر اینکــه دشــمن خارجی(داعــش) بــه منطقــه
نفــوذ پیــدا کــرده و کادرهــا و طرفــداران ایــن جنبــش بــه مبــارزه بــر علیــه آن برخواســتهاند و دوم مبــارزهی آزادیخواهــی خلقهــا در
منطقــه افزایــش یافتــه اســت و انقــاب روژآوا بــه منونـهی یــک پیــروزی بــزرگ و تاریخــی خاورمیانــه و جهــان تبدیــل شــده اســت ،بنابرایــن
جنبــش آزادیخواهــی آپوئیســتی طرفــداران بیشــاری را در ســطح منطقــه و جهــان بــه دســت آورده اســت.
خــط اول ،تحــت نــام خــط رسمای ـهداری بیناملللی(آمریــکا ،اروپــا ،ارسائیــل) بــه ظاهــر خــود را بــه عنــوان منجــی و رهایــی بخــش در
منطقــه وامنــود میکنــد ،خــط دوم نظامهــای دولت–ملت(ایــران ،عربســتان ،ترکیــه و ).....هســتند کــه وابســتگی مســتقیم یــا غیــر
مســتقیمی بــه رسمایــهداری بیناملللــی دارنــد .ایــن دولت-ملتهــا دارای سیســتم بســته و مســتبدی میباشــند و ســبب گردیدهانــد
هم ـهی خلقهــای خاورمیانــه از آنهــا ناراضــی باشــند و خــط ســوم نیــز خــط آزادیخواهــی و دمکراتیــک خلقهاســت کــه بــه عنــوان
آلرتناتیــو و چارهیابــی بحرانهــای موجــود عمــل میمناییــد ،در حقیقــت نقشــه در راه چارهیابــی اســت .هــان طــور کــه در روژآوا نیــز
دیدیــم بــه صــورت عینــی سیســتم کانتونهــا تاســیس گشــتند .نیروهــای آزادیخــواه و دمکراتیــک خلقهــا بــدون وابســتگی بــه نیروهــای
خارجــی و نیروهــای واپســگرای منطقــه ،بــا اتــکا بــه نیــروی ارادهی خویــش راهــکار مبــارزهی خــود را انتخــاب کــرده و بــه پیــروزی
رســانیدن .در واقــع موفقتریــن راه رســیدن بــه رهایــی خلقهــا در پیشــرد ایــن نظــام در رسارس منطقــه خواهــد بــود همچنانکــه در
روژآوا ایــن مســئله بــه وضــوح بــه اثبــات رســید .نظــام خودمدیریتــی از جانــب همـهی خلقهــا بــه راحتــی مــورد قبــول واقــع شــد .بــه
طوریکــه اکنــون دمکراتیکتریــن مــدل موجــود اســت کــه نــه تنهــا در خاورمیانــه بلکــه در ســطح جهــان نیــز بــه امیــد رهایــی از چنــگال
دولت-ملتهــا و نظــام کاپیتالیســم بــدل گشــته اســت .الزم بــه ذکــر اســت بــه علــت اینکــه ایــن نظــام اول بــار اســت در ســطح جهــان
تاســیس میشــود ،اگــر کمبودهــا و مشــکالتی را هــم دارا باشــد خیلــی طبیعــی خواهــد بــود .هنــوز هــم برخــی از عرصههــا کــه بایــد
فعــال شــوند ایجــاد نگشــتهاند و یــا کامــا فعــال نشــدهاند مخصوصــا کــه بح ـران سیاســی -اجتامعــی موجــود در منطقــه نیــز در ایــن
مــورد تاثیــر گــذار بــوده اســت ،ولــی آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه زمینـهی مناســبی بـرای فعالیــت در همـهی عرصههــا در ایــن
سیســتم مهیــا گشــته اســت؛ مهمتــر اینکــه ســطح هوشــیاری و درک خلــق در روژآوا از نظــام کانتونهــا و دفــاع از موجودیــت آن محــرز
و آشــکار اســت.
آیــا خــط ســوم تنهــا محــدود بــه مباحــث سیاســی اســت یــا گســرده و عمی ـق فراوانتری(سیاس ـیـ اجتامع ـی ـ اقتصــادی) را در بــر
میگیــرد؟
بــدون شــک تنهــا بــه مباحــث سیاســی محــدود نیســت بلکــه همچنانکــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره کردیــم قبــل از هــر چیــز مباحــث
اجتامعــی و ایدئولوژیکــی و فکــری آن مــورد بحــث اســت یعنــی خــط ایدئولوژیکــی و دیــدگاه فلســفی خــط ســوم .ایــن یــک واقعیــت
اســت کــه هیــچ سیاســتی بــدون ایدئولــوژی میــر نبــوده و مانــدگار نخواهــد شــد .از طــرف دیگــر ایجــاد یــک انقــاب اجتامعــی در ذهــن
و فکــر جامعــه اســت کــه اهمیــت ایجــاد نظــام نویــن را میــر میکنــد .هــر مبــارزهای از عرص ـهی اجتامعــی رشوع خواهــد شــد .بایــد
جامعــه از نظــام کنفدرالیســم درک روشــنی را بدســت آورده باشــد تــا بتوانــد ب ـرای رســیدن بــه آن بــه مبــارزه برخیــزد .خــط ســوم نیــز
هــر چنــد از لحــاظ سیاســی بیشــر مــورد بحــث قـرار میگیــرد ولــی بــدون فعالیــت در عرصههــای دیگــر نخواهــد توانســت بــه موفقیــت
دســت یابــد .چــون نــگاه خــط ســوم بــه جامعــه تنهــا از یــک دیــدگاه رصفــا سیاســی نیســت بلکــه جامعــه را از جوانــب گوناگــون تحلیــل
کــرده و بنابرایــن عرصههــای فعالیــت آن هــم بــه هــان انــدازه گســرده خواهــد بــود و ایــن صحیحتریــن و منطقیتریــن شــیوهای
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خواهــد بــود کــه بـرای مدیریــت جامعــه میتــوان بــه کار بــرد .در نظامهــای اقتدارگـرا کــه سیاســت را بــه قــر خاصــی از جامعــه نســبت
داده و آنــان ب ـرای جامعــه تصمیــم میگیرنــد ایــن بــار در سیســتم کنفدرالیســم هــر کســی در سیاســت و سیاس ـتگذاری ســهم خواهــد
داشــت و ارادهی خــود را در متامــی عرصههــا بــه کار خواهــد بــرد .نظامــی کامــا منعطــف بــوده و هامننــد دولت-ملتهــا محدودیــت
یــا قالــب و مــرزی نــدارد در همــهی عرصههــا بــدون قالببندیهــای خشــک و بــیروح میباشــد .دارای مــرز سیاســی ،اکونومــی،
اجتامعــی ،فرهنگــی و حتــی جغرافیایــی نیســت آنچــه مهــم اســت معیارهــای زندگــی آزاد و دمکراتیــک هســتند ،چــون نظــام بــا شــعار
و هــدف جامع ـهای دمکراتیــک ،اکولوژیــک بــا جنســیت آزاد و معیارهــای اخالقی–وجدانــی و سیاســی خــود را ســازماندهی میمنایــد.
تعصبــات ملــی ،مذهبــی ،جنســی ،علمــی بــه مثابـهی خــط قرمــز ایــن نظــام بــه حســاب میآینــد ،چــون هــر یــک از ایــن تعصبــات برتــری
یــک ملــت ،مذهــب و یــا جنــس را بــر دیگـران نشــان و منایندگــی میکننــد و ایــن خــود بــه معنــای نفــی کنفدرالیســم و معیارهــای آزاد
آن اســت .خــط ســوم بــه علــت انعطافپذیــری نظــام خــود تعصباتــی را کــه خالــی از انعطــاف هســتند ،منیپذیــرد چــون در تضــاد بــا
اهــداف خویــش ارزیابــی میمنایــد.
دلیــل برگزیــدن خــط ســوم از جانــب جنبــش و حرکــت آپوئیســتی در چــه موضوعــی نهفتــه اســت؟ و چ ـرا در پیشگرفــن و برگزیــدن
خــط ســوم را بــه عنــوان جایگزینــی مدرنیت ـهی رسمایهگــذاری بــه خلقهــای جهــان و منطقــه پیشــنهاد و ارائــه میدهیــد؟
هامنطــور کــه در ســواالت قبــل هــم بــه آن اشــاره کردیــم در برابــر ایدئولــوژی مدرنیتـهی رسمایـهداری تنهــا آلرتناتیــو موجــود و رادیــکال
ایدئولــوژی مدرنیت ـهی دمکراتیــک اســت بنابرایــن شــیوهی مبــارزهی آن هــم منعطــف بــوده و قــادر بــه توســعهی آن براســاس زمــان و
مــکان خواهــد بــود .ایــن نظــام بهرتیــن شــیوهی مبــارزه بــا نظامهــای اقتدارگـرا در ســطح جهانــی خواهــد بــود .البتــه ایــن نکتــه نــه بــه
خاطــر ایــن اســت کــه چــون رهــر آپــو آن را مطــرح کــرده باشــد و یــا از طــرف جنبــش آزادیخواهــی ارائــه گردیــده اســت ،بلکــه جامعــه
خــود در قبــل از ظهــور نظــام مردســاالری-دولتگرا بــه مــدت ه ـزاران ســال بــا ایــن نظــام زیســته و تنهــا از ایــن طریــق توانســته بــه
موجودیــت خــود در آن زمــان ادامــه دهــد .یعنــی در حافظـهی جامعــه هنــوز هــم زنــده اســت فقــط کافــی اســت کــه بــه یــاد جامعــه آورد
از طــرف دیگــر چــون بــا رسشــت جامعــه کامــا همخــوان اســت مخالفتــی بنیادیــن را از طــرف افـراد نســبت بــه خــود بــر منیانگیــزد.
بــا توجــه بــه موضــوع یــاد شــده ،نقــش و تأثیــر جنبــش آپویســتی در ســطح جهــان و منطقــه بهخصــوص رشق کوردســتان بــه چــه شــکل
بــوده اســت؟ بــه نظــر شــا جنبــش آپوئیســتی توانســته حقیقــت وجــودی خــود را در بــه ســاحت افــکار عمومــی ،معرفــی و بــه منایــش
بگــذارد و در ضمــن مقاومــت تاریخــی کوبانــی در ارائـهی حقیقــت وجــودی جنبــش و حرکــت آپوئیســتی چــه وظیفـهای را ایفــاء منــود؟
سیســتم کنفدرالیســم نظامــی نیســت کــه از خــارج بــر جامعــه تحمیــل شــده باشــد و یــا بــر ضــد معیارهــای اخالقــی و ارزشهــای
اجتامعــی باشــد و یــا اینکــه بــه نیروهــای خارجــی و اقتدارگـرا وابســتگی داشــته باشــد .مبارزاتــی کــه در ســالهای گذشــته انجــام پذیرفتــه
اســت ،خویــش را اکنــون و بوضــوح و عملــی بــه منایــش میگــذارد .دیدگاهــی کــه مبــارزات آپوئیســتی را تنهــا در چنــد ســال اخیــر جســتجو
میمنایــد راه بــه ب یراهــه میبــرد ،بــه معنــای دقیــق نفــی مبــارزات و زحــات گســردهی جنبــش آپوئیســتی در ســالهای گذشــته بــوده
و میتــوان گفــت کــه در برخــی مــوارد حتــی بــه طــور عمــدی صــورت میگیــرد و بــه انح ـراف کشــاندن افــکار عمومــی از مبــارزات
جنبــش اســت .حتــی در زمانــی کــه رهــری از نظــام کنفدرالیســم در ســال  2004بحــث بــه میــان آورد بــه ماننــد یــک اتوپیــا کــه منیشــود
آن را در جامعـهی کنونــی و در زمــان حــال پیــاده کــرد ،قلمــداد منودنــد ،در حالــی کــه همیــن سیســتم کــه خیالــی پنداشــته میشــد در
روژآوا عینیــت یافــت و دنیــا هــم آن را بــاور کــرد یعنــی اگــر جامعــه هوشــیار گــردد و آمــوزش ببینــد بــه خودبــاوری خواهــد رســید و بــه
خــود ســازماندهی ایــن نظــام خواهــد پرداخــت .چــون بــا روحیــه و وضعیــت روانــی و همچنیــن تاریــخ خــود و بــا ارزشهــای اجتامعــی و
حفــظ آنهــا گــره خــورده و در هــر وضعیتــی آن را بــا خــود ســازگار میبینــد .همـهی قرشهــای جامعــه نیــز خــود را در درون آن مییابنــد؛
تنهــا نظــام اقتدارگــر و دولتهــا هســتند کــه آن را در ضدیــت بــا خــود میبیننــد کــه ایــن هــم کامــا عــادی اســت چــون از نظــام اقتــدار
منیشــود انتظــار داشــت کــه از سیســتم کنفدرالیســم کــه مغایــر بــا نظــام اقتدارگــر اســت ،پذیرشــی صــورت گیــرد .چــون بــا ذات دولــت
در تضــاد اســت ایــن جامعــه اســت کــه بــا ارادهی خــود نظــام کنفدرالیســم را در درون خــود پیــاده میکنــد و در آن صــورت جامعــه خــود
بــه ایــن ســطح از آگاهــی میرســد کــه دیگــر دولــت ب ـرای جامعــه لزومــی نــدارد و حتــی اضافــی و مشــکل ســاز و بح ـران ســاز اصلــی
اســت .هامنگونــه کــه رهــری هــم میگوینــد "دولــت بــه مثابـهی بالنــی بــزرگ درآمــده و در نظــر جامعــه بــزرگ منایــی شــده اســت" .آن
هنــگام دیگــر جامعــه خــود بــه ایــن واقعیــت پــی میبــرد کــه دولــت از ذهنیــت واپســگرا و مردســاالر جامعــه تغذیــه میکنــد و هنگامــی
ایــن ذهنیــت اصــاح گــردد دیگــر جامعــه خــود ،اقتــدار نظــام دولــت را قبــول نخواهــد کــرد .هــر چقــدر کــه در برابــر ایــن نظــام مبــارزه
صــورت گیــرد بــه هــان انــدازه نیــز بـرای ایجــاد سیســتم خودمدیریتــی بــه موفقیــت خواهیــم رســید .یعنــی شــکل مبــارزه در هــان حــال
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عینیــت مییابــد چــون بــا تاســیس نظــام خــود در حقیقــت نظــام دولــت را رد کــرده و ضعیــف میســازیم بــه صــورت مبــارزهی کالســیک
نیســت کــه بایــد حتــا نظــام اقتــدار را فروپاشــانید و ســپس نظــام خــود را ایجــاد کنیــم .دیگــر جامعــه بــدون آلرتناتیــو و بیچــاره نیســت
کــه تنهــا یــک راه در پیــش روی خــود داشــته باشــد ،بلکــه هم ـهی اقشــار جامعــه زنــان جوانــان و کــودکان و ملیتهــای مختلــف را در
درون خــود جــای میدهــد و راهچارهیابــی معضــات و بحرانهــای موجــود را در پیــش روی خــود مییابــد و خــود نیــز بــا مشــارکت و
اراده و فکــر آزاد خــود بــه بنیانگــذاری آن دســت میزنــد و ایــن بعــد مهــم ایــن نظــام اســت .در مبــارزهای آپوئیســتی ،طــی ســالها
جامعــه بــا ایــن ذهنیــت آمــوزش دیــده و در حقیقــت فرهنگســازی الزم صــورت گرفتــه اســت .دیگــر مرزهــای جغرافیایــی نیــز هم ـراه
بــا مرزهایــی کــه نظــام بــه بهان ـهی اختالفــات میــان انســانها ،اقــوام ،جنــس و مذاهــب ایجــاد کــرده بــود و ســبب فروپاشــی اتحــاد و
یکپارچگــی جامعــه شــده بــود ،از بیــن میرونــد هم ـهی ایــن اختالفــات توســط خــود جامعــه حــل میگردنــد .بنیانگــذار ایــن نظــام و
فلســفهی زندگــی و فکــری "رهــر آپــو" اســت کــه ایــن نظــام را بــه خلــق کــورد و همـهی خلقهــای خاورمیانــه و جهــان تقدیــم منودنــد،
مقاومــت و مبــارزهی بــزرگ و تاریخــی روژآوا و کوبانــی نیــز از ایــن فلســفه و فکــر نشــات میگیــرد و نتیجـهی ســالها فعالیــت در روژآوا
و ســازماندهی خلــق آن منطقــه بــود؛ تقریبــا  20ســال رهــری در آنجــا مســتقیام در آکادمــی دمشــق بــه آمــوزش زنــان و جوانــان پرداخــت.
یعنــی انقــاب روژآوا بــه صــورت ناگهانــی و ناخــودآگاه ایجــاد نگشــت ،بلکــه قبــا زمینـهای و بســر مناســب ذهنــی و فکــری فراهــم شــده
بــود .در واقــع حضــور مســتقیم رهــری و آموزشهــای ایشــان را میتــوان بــه عنــوان فاکتــور مهــم ســازماندهی روژآوا دانســت .نکت ـهی
اساســی و بنیادیــن در انقــاب هــم ایــن اســت کــه هیــچ انقالبــی بــدون بهــاء بــه نتیجــه نخواهــد رســید .در انقــاب روژآوا شــهیدان هــم
مبــارزه و هــم دســتاوردهای مبــارزه را ضامنــت میکننــد .مبــارزهی آزادیخواهانــه ســالها اســت ،در رشق کردســتان نیــز همــگام بــا
بخشهــای دیگــر کردســتان ادامــه دارد .تاســیس سیســتم کــودار نیــز بــر اســاس همیــن مبــارزه بــود ،مبــارزات پــژاک نیــز در همیــن راســتا
بــود؛ یعنــی هــم پــژاک و هــم کــودار و کــژار در راســتای خــط ســوم بــه فعالیــت و مبــارزه مــی پردازنــد و بــر اســاس فکــر و ایدئولــوژی
آپوئیســتی و میـراث تاریخــی آن بنــا نهــاده شــده و بــه مبــارزه میپردازنــد اکنــون نیــز بــه مرحلـهای در ســازمان رســیدهایم کــه بایــد بــه
عملی(پراکتیــک) منــودن نظــام مدرنیتـهی دمکراتیــک در رشق کردســتان بپردازیــم.
در خیــال کل جامعــه و مخصوصــا زنــان ،دنیایــی آزاد و برابــر ،بــدون جنــگ و خونریــزی همیشــه وجــود دارد در واقــع سیســتم کنفدرالیســم
بــه واقعیــت پیوســن همیــن دنیــا اســت .مــا از سیســتمی مهندســی شــده و خشــک و قانونــی بحــث منیکنیــم بلکــه از نظامــی منعطــف و
مبــارزهای مــداوم و همــه جانبــه بحــث کردیــم کــه مبــارزهای ایدئولــوژی ،فلســفی و ذهنــی اســت بــه همیــن دلیــل هــم مبــارزهای مــداوم
را میطلبــد .بدیــن معنــا کــه بایــد قبــل از ایجــاد نظــام و همراســتا بــا تاســیس آن و همچنیــن بعــد از آن نیــز همـهی اقشــار جامعــه را بــا
معیارهــا و طــرز ســازماندهی نظــام آشــنا کــرد چــون در حقیقــت شــیوهای جدیــد از زندگــی اســت و مبــارزه زمــان خاصــی نــدارد و مــداوم
اســت .مکانیســم نظــارت بــر شــیوهی فعالیتهــا در سیســتم چــون بــر عهــدهی خــود جامعــه اســت بنابرایــن در پیشــرد و پیرشفــت
فعالیتهــا و ســازماندهی آن نقــش موثــری را ایفــاء میمنایــد و چــون خــود نظــام را ایجــاد کــرده و بــا ارادهی خــود بــه وجــود آورده،
مشــکالت خــود را خــود بظظهــر میدانــد ،بنابرایــن راهچارهیابــی آن را هــم خــود میدانــد  .نظــام بــه شــکل مثلــث قــدرت نیســت بلکــه
ایــن مثلــث واژگــون شــده اســت کــه خلــق در بــاال قـرار میگیرنــد .فــرد در برابــر جامعــه و جامعــه در برابــر فــرد مســوول اســت .مثــا
اگــر در جامعــه مشــکالت جوانــان مــورد بحــث قـرار میگیــرد در هــان جامعــه نیــز مشــکالت ریشـهیابی شــده و در نهایــت بــه راه حــل
مناســبی خواهنــد رســید .نکتـهی دیگــر اینکــه اصــا زمینـهای بـرای رشــد و توســعهی مشــکالت داده منیشــود.
آیــا توانســتهاید در راســتای صــدور انقــاب آپویــی بــه میــان خلــق و دیگــر احـزاب و جریانــات سوسیالیســتی ،فمنیســتی ،آنارشیســتی
گامهــای قابــل ذکــری برداریــم ،لطفــا در مــورد کیفیــت و چگونگــی آن توضیــح دهیــد؟
مبــارزهی خــط ســوم مبــارزهی آزادیخواهــی آپوئیســتی یــک مبــارزهی سوسیالیســتی اســت و ایــن خــط بــر سوسیالیسم-دموکراســی
اســتوار اســت بنابرایــن نــکات مشــرکی بــا همــهی جنبشهــای دمکراتیــک و آزاد ،سوسیالیســتها و چپگرایــان جهــان دارد بــا
فمنیســتها و آنارشیســتها هــم دارای دیدگاههــای مشــرک بســیاری اســت .بنابرایــن هــر چنــد دارای روابــط بســیار منســجم هــم
بــا همدیگــر نباشــیم ولــی مشــرکات و زمینههــای فکــری و کاری بســیار زیــادی بــا یکدگــر داریــم؛ همیــن مســئله هــم باعــث شــده کــه
در حقیقــت جریانــات سیاســی و جنبشهــای چپگ ـرا و فمنیستی–آنارشیســتی در ای ـران ،منطقــه و جهــان خــود را در برابــر جنبــش و
سیســتم مــا مســئول ببیننــد بدیــن معنــا کــه در درون مبــارزهی مــا خــود را بــه نوعــی مییابنــد و از آن نیــرو میگیرنــد مخصوصــا در
مبــارزهی روژآوا همـهی نیروهــای سوسیالیســت و چپگـرا دوبــاره دور هــم جمــع شــده و بیشــر از هــر زمــان دیگــری بــه هــم نزدیــک
شــدهاند و رابطــهای منســجم و فعالیتهایــی مشــرک را آغــاز کردنــد در واقــع بــا انقــاب روژآوا همــه ایــن جنبشهــا روح تــازهای
گرفتنــد و دوبــاره زنــده شــدند چــون آنــان بعــد از ســالها مبــارزه در دهههــای اخیــر رو بــه افــول گذاشــتند و کــم کــم مارژینال(منفعــل)
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شــده و دچــار فروپاشــیدگی و تجزیــه میشــدند ولــی همــگام بــا مقاومــت کوبانــی تبدیــل بــه یــک روح و یــک بــدن شــدند و نیــروی
عظیــم خــود را در اتحــاد بــا همدیگــر یافتنــد پــس بنابرایــن روژآوا بــه ماننــد چــری عمــل کــرد کــه هم ـهی ایــن نیروهــا را دور هــم
جمــع کــرد و همزمــان پیامــی بـرای همـهی خلقهــای رنــج کشــیدهی منطقــه و جهــان و همچنیــن همـهی نیروهــای ناراضــی از سیســتم
دولتهــا و نظــام کاپیتالیســم بــود کــه میتــوان در برابــر نظــام اســتعامرگر بــا ایجــاد نظــام کنفدرالیســم و اتحــاد همـهی نیروهــا ایســتاد
و پیــروز گشــت و جبهـهی متحــد مشــرک در جهــان ایجــاد گشــت .چــون بعــد سیاســی-اخالقی در ایــن مبــارزه برجســته بــوده فعالیتهــا
هــم در همیــن راســتا گســرش خواهنــد یافــت در حقیقــت آنانــی کــه از روژآوا حامیــت کردنــد و بــه مبــارزه پرداختــه و حتــی شــهید
شــدند همیــن آزادیخواهــان و جنبشهــای چپگــرا و سوسیالیســت بودنــد و راهپیامییهــا و نارضایتیهــای دمکراتیــک نیــز کــه در
بســیاری از کشــورهای جهــان رخ داد بــاز هــم از همیــن جنبشهــا بودنــد و توانســتند بــا فشــارهای شــدید بــر ابرقدرتهــای جهــان
آورنــد و آنــان را مجبــور مناینــد کــه علیرغــم میــل خــود  -و البتــه بــا برخــی حســابات سیاســی و تبلیغاتــی  -از کوبانــی دفــاع کننــد.
ایــن جبه ـهی متحــد مشــرک میتواننــد هــم بــه ســازماندهی بیشــر خــود بپردازنــد و هــم فعالیتهــای مشــرک و مبــارزهای بزرگــر و
گســردهتر انجــام دهنــد البتــه خلــق کــرد پیشــاهنگی ایــن اتحــاد و مبــارزه را بــر عهــده گرفتــه اســت چــون خلــق کــرد بــا ایــن فکــر و
ایدئولــوژی مبــارزهی خــود را رشوع کــرده و در ایــن زمینــه دارای تجرب ـهای موفــق بــوده و همزمــان آمــوزش الزم را هــم در ایــن زمینــه
میبینــد و در نظــر جنبشهــای آزادیخــواه و سوسیالیســت جهــان نیــز بــه ماننــد یــک مکتــب فکــری بــه آن نگریســته میشــود .تــاش
مــا هــم ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد هــم روابــط بیشــر و فرشدهتــری بــا همدیگــر و در همـهی زمینههــا داشــته باشــیم ،زمینههــای
الزم هــم مهیــا شــدهاند .در واقــع چــون نظــام کنفدرالیســم بــا پیشــاهنگی زن ایجــاد میگــردد و بــا ذهنیــت زن آزاد مدیریــت میشــود
و هویــت زن ،هوشــیار منــودن زن و مدیریــت زن را اســاس میگیــرد و در ســطح جهانــی موقعیــت زن و معنــای زن را تعریفــی دوبــاره
بخشــید و ارادهی زن را در جامعــه ،احــزاب و در جنبشهــای فمنیســتی دوبــاره زنــده کــرد و زن در جهــان ارادهی خــود را بازیافــت
چــون بنیــاد بردگــی بــر بــرده منــودن زن ایجــاد گردیــد و بــا او بــود کــه همـهی بردگیهــا عینیــت یافتنــد و ایــن بردگــی جهانــی و کیهانــی
شــد .اکنــون نیــز وقتــی ســخن از پیشــاهنگی زن مــی شــود جامعــه بــا پیشــاهنگی زن بخواهــد یــا نخواهــد بــه پیــش خواهــد رفــت و
هوشــیاری زن بــه معنــای هوشــیاری جامعــه خواهــد بــود .هنگامــی کــه زن بــا پیشــاهنگی در عرصــه هــای سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و
نظامــی خــود را ایفــاء منــود و در مدیریــت کانتونهــا نیــز بــاز نقــش بــارز خــود را بــازی میمنایــد دیگــر دنیــا و سیســتمهای مردســاالر
و کاپیتالیســم منیتواننــد بــه زنــان آنگونــه کــه بخواهنــد ،بنگرنــد .یعنــی زنــان نــه آن زنــان بــردهی کالســیک جهــان ســومی هســتند و نــه
زنــان بــردهی مــدرن دنیــای غــرب هســتند وقتــی ذهنیــت زن آزاد و پیشــاهنگی آن اســاس گرفتــه میشــود جامعــه خــود نیــز بــه ذهنیتــی
آزاد دســت خواهــد یافــت ،ب ـرای منونــه در کوبانــی هنگامــی کــه زنــان اســلحه بــه دســت گرفتــه و بــه صفــوف مبــارزه میپیوندنــد،
مــردان کوبانــی نیــز بــه دنبــال زنــان بــه مبــارزه بــر میخیزنــد در جامع ـهای کــه زن بردگــی را رد میکنــد جامعــه نیــز اقتــدار نظــام
را هرگــز قبــول نخواهنــد کــرد .سیســتم کنفدرالیســم بــه معنــای مبــارزهی زن آزاد اســت .در نظــام دولت-ملتهــا ،جنســیتمحوری
و بردگــی زنــان را مبنــا ق ـرار دادهانــد امــا در نظــام کنفدرالیســم آزادی جنســیتی و پیشــاهنگی زن اســاس گرفتــه میشــود آزادی زن را
اســاس گرفتــه و بــا بنیــادی منــودن آزادی زن ،آزادی جامعــه را ضامنت(گارانتــی) میمنایــد و نقــش زن را برجســته میمنایــد در حقیقــت
بــدون مبــارزهی زن ،پیشــاهنگی او و حتــی بــدون قبــول ذهنیــت زن ،مبــارزه نخواهــد توانســت بــه اهــداف خــود برســد و مارژینــال
و خنثــی خواهــد شــد و ایــن بــه معنــای حملــه بــه نظــام دمکراتیــک خواهــد بــود بنابرایــن از معیارهــای مهــم و بنیادیــن کنفدرالیســم
آزادی زن و مدیریــت بــا ذهنیــت زن اســت یعنــی جامعـهای آزاد-دمکراتیــک و اکولوژیــک بــا جنســیت آزاد اســت .فرموالســیون سیســتم
بدیــن شــکل واضــح و آشــکار اســت بــر ایــن اســاس ســطح فعالیتهــا و حضــور زنــان را نشــان میدهــد و در عمــل نیــز حضــور زنــان و
مدیریــت آن را بــه وضــوح نشــان میدهــد .در حقیقــت دمکراتیکتریــن کشــورها نیــز تنهــا بــه درصــد حضــور زنــان در مجلــس و برخــی
عرصههــا اشــاره شــده اســت و تعریفــی شــفاف از حضــور و ســطح فعالیتهــای زنــان داده نشــده اســت .نظــام ریاســت مشــرک در
کنفدرالیســم هــم بـرای همیــن موضــوع اســت .در واقــع دیــدگاه جنســیتگرای جامعــه را اصــاح خواهــد کــرد چــون بــا ذات سیســتم در
تضــاد خواهــد بــود .قبــا هــم در مــورد جریانهــای سوسیالیســتی ،فمنیســتی و آنارشیســتی صحبــت کردیــم در واقــع آنچــه را کــه آنــان
نتوانســتند پراکتیــک مناینــد اکنــون در سیســتم کنفدرالیســم عملــی شــده اســت؛ بنابرایــن همفکــری ،همــکاری و اتحــاد بــا همدیگــر در
ایــن جــا اهمیــت پیــدا خواهــد کــرد .در جامعــه و در نظــام کنونــی نــه تنهــا زنــان بلکــه جوانــان نیــز مــورد ســتم و خشــونت و اســتثامر
ق ـرار میگیرنــد ،بنابرایــن جوانــان نیــز فرصــت ایفــای نقــش خواهنــد یافــت .دفــاع مــروع نیــز عرص ـهای اســت کــه در کنفدرالیســم
دارای اهمیــت ویــژهای خواهــد بــود و بــدون هــر یــک از ایــن اصــول اساســی و بنیــادی در حقیقــت سیســتم ناقــص خواهــد بــود .ایــن
نیــز همچــو بنیــاد آزادی زن اســت متامــی آزادیهــای دیگــر نیــز تضمیــن و تثبیــت خواهنــد گردیــد .جامعــه نیــز آزادی خــود را در آزادی
زن خواهــد دیــد و بــا آزادی زن سیســتم طبقــات نیــز فــرو خواهــد پاشــید .بــا شــکل گرفــن ذهنیــت زنآزاد متامــی عرصههــا اعــم از
سیاســی ،نظامــی و هــم اجتامعــی و  ...فعالیتهایشــان پابرجــا خواهــد شــد .برســاخت سیســتم زنآزاد بــه معنــای نهادینــه منــودن متامــی
دســتاوردهای مبارزاتــی قلمــداد میگــردد کــه موجودیــت زن و پیشــاهنگی زن در کنفدرالیســم را بــه معنــای موجودیــت یافــن سیســتم
دمکراتیــک ،بــه مــا ارائــه میمنایــد.
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وضعیــت خلــق کــورد در طــول تاریــخ معــارص
فــراز و فرودهــای فراوانــی در عرصههــای
مختلــف ب ـه خــود دیدهاســت .ایــن را میتــوان از
جنبشهــا و شــورشهای متعــدد و در نتیج ـهی آن
نسلکشــیها ،کوچاندنهــا ،تــواب و بردهســازی
و در نهایــت چهارپارهســازی کوردســتان از جانــب
قدرتهــای منطقــهای و فرامنطقــهای مشــاهده
منــود .حکومتهــای مرتجــع و فاشیســت منطقـه از
جملـه ترکیــه کــه به صــورت بنیادین و سیســتامتیک
در تاریــخ معــارص خویــش نسلکشــی را بــه شــکل
مــدرن و پیــش از حکومتهــای فاشیســتی چــون
آملــان هیتلــری و ارساییــل غاصــب در پیــش گرفتــه
اســت ،نقــش بسـزایی را در انجــام ایــن مــوارد یــاد
شــده ایفــا کردهانــد .از جنبـهای دیگــر ،ناتواتــی در
ســازماندهی و عــدم روحیــه و هویــت جمعــی را
میتــوان از عوامــل مهــم در شــکلگیری شــخصیت
ظلمپذیــر و مرثیــ هرسا بهشــار آورد .احساســات
و واکنشهــای برخواســته از ایــن موضــوع ،باعــث
برانگیختگیهــای هیجانــی بیهــدف در مقابــل

دشــمنی هدفمنــد و ســازمانیافته گردیــد .تکــرر قیــام و شکســت ،بازمنــود بیرونــی ایــن امــر بــه حســاب
میآیــد .فضــای پدیــد آمــده از ایــن ترادژیهــا ،باعــث برســاخت هویتــی مظلــوم ،مظلوممنــا و ســطحینگر
گردیــده .ســیکل آزمــون و شکسـتهایی کــه در قالــب شــورشها و قیامهــای کوردســتان خودمنایــی میکنــد
را میتــوان ،دلیلــی بــر درســتی ایــن ادعــا ارزیابــی کــرد .شــورش و قیامهایــی همچــون :شــیخرضــا درســیمی،
بدرخــان بیــگ بوتــان ،خانــدان بابــان ســلیامنیه ،عشــیرهی بارزانــی ،قیــام حاکــم پشـتکوه ،جمهــوری مهابــاد.
امــا ایــن مقولــه بــا ورود حــزب کارگ ـران کوردســتان( )PKKبــه گســرهی سیاســی-فرهنگی خلــق کــورد و
تــاش و پشــتکار خســتگیناپذیر ب ـرای آگاهــی بخشــیدن بــه اقشــار مختلــف خلــق کــورد تغییــر ســاختاری
را شــاهد بــود .بدیــن ترتیــب ،خلــق کــورد و بهخصــوص کوردهــای باکــور کوردســتان وارد پروس ـهی آگاهــی
جمعــی پویــا و شــادان گردیدنــد .ایــن پویایــی و شــادابی انقالبــی باعــث از میــان بــردن روحی ـهی منفعــل
و هویــت مرثیــ هرسا و شکســت خــورده شــده .مــا منــود ایــن موضــوع را در هســتمندی و بــاز تولیــد
انســانی از نــوع کــورد کــه مقابــل ظلــم میایســتد ،ایســتار دارد بــر آزادی و هزینــه میدهــد ،برابــری را
ب ـرای متــام انســانها خواهــان اســت .ایــن بــه عرصــه آوردن انســانی دارای هویــت و معنــا اســت کــه بــا
توجــه بــه اخالقیــات و آزادگــی کــه ریشــه در تاریــخ بــر دارد راه خــود را مشــخص میکنــد .مــا ایــن
موضــوع را در مقاومــت و مقابل ـهی خلــق روژآوا در برابــر داعــش و در حــال حــارض ،مقاومــت و ایســتار
خلــق کــورد در برابــر دولــت فاشیســتی ترکیــه در باکــور کوردســتان میتوانیــم مشــاهده مناییــم .خلــق باکــور
بــه چنــان خودآگاهــی سیاســی دســت یافتهانــد کــه بــه ســطحی از خودســازماندهی رســیدهاند .منــود
بیرونــی ایــن مــورد را در تشــکیل یگانهــای مدافــع مردمــی( )YPSتوســط خــود مــردم محلــی آن مناطــق
میتــوان مشــاهده کــرد .یگانهــای مدافــع مردمــی( )YPSنشــان از ارادهی آزادیخواهانــه و دفــاع ذاتــی
خلــق در برابــر دولــت نژادپرســت ترکیــه بهحســاب میآیــد .نکتــهی اساســی ایــن اســت ،ســازماندهی و
تشــکیل کمونها(اجتامعــات و اتحادیههــا) و همزمــان تشــکیل یگانهــای مدافــع مردمــی( )YPSتکوینــی
را در عرصــهی تحــول و بلــوغ جامعــهی مدنــی در خاورمیانــه میتوانــد تصویــر و توصیــف کنــد .حضــور
زنــان و دخ ـران در صفــوف مبــارزان انقالبــی حکایــت از یــک کیفیــت دارد کــه حضــوری بــه نشــان گــذار
از درونگرایــی منفعالنــه بــه ســوی برونگرایــی پویــا و شــادان در میــان متامــی کوردهــا و بهخصــوص
زنــان و دخــران کــورد میباشــد .دولــت ترکیــه بهعنــوان یکــی از واپسگرایانهتریــن و جزماندیشتریــن
حکومتهــای منطقــه ،خــود را در پوســتهی عوامفریبانــهی جمهــوری وامنایــی میکنــد و ارصار بــر بــهکار
بســن سیاس ـتها و روشهــای انکارگرایانــه و نژادپرســتانه دارد .دولــت ترکیــه متوجــه ایــن نکتــه نیســت
کــه بــا انســان و اجتامعــی تکوینیافتــه بــه لحــاظ دیالکتیکــی روبـهرو اســت ،بدیــن معنــی کــه انســان کــورد
نویــن بــا انســان کــورد ســنتی دارای تفاوتمندیهایــی گردیــده اســت کــه بـرای سیســتم نژادپرســت او قابــل
درک منیباشــد .چراکــه انســان کــورد نویــن بــا توجــه بــه زمــان و مــکان ،تکویــن مییابــد .امــا حکومــت تــرک
در زمــان گذشــته متوقــف شــدهاســت .کوردهــای باکــور بــا وجــود دههــا شــهید در چنــد مــاه اخیــر و تحمــل
محــارصهای متــام عیــار بــر شــهرهای خویــش ،دســت از مقاومــت و مقابلــه در برابــر نژادپرســتی دولــت ترکیــه
برنداشــتهاند .در واقــع بــا آموخــن از تاریــخ مقاومــت و شکســت ،از هویــت مظلــوم و مرثیـ هرسا بــه هویتــی
شــادان و پویــا گــذر منــوده اســت.
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سیاســەتی چەپەڵــی داگیركــەران دەبنــەوە .لەمێــژوو تــا بەئەمــڕۆ جەوانــان لەالیەكــەوە رووبــەڕووی زهنیەتی ژرنۆتۆكراســی (پیرســاالری)
و لەالیەكـ�ی تریشـ�ەوە ئایدیۆلۆژیـ�ای سـ�ەپێرناوی رەسـ�می دەوڵـ�ەت بوونەتـ�ەوە.
شۆڕش بۆ جەوانان بە واتای شەڕی پاراستنی نرخ و بەها مرۆییەكانی جەوانان و كۆمەڵگایە

ئامەد شاهۆ

ک هسایهتـــــی
ئازادیـــــخواز
جەوانــی بــە واتــای حەقیقــی ،داهاتــووی كۆمەڵگایــە .ئــەو پێكهاتەیــەی كــە
داهاتــوو ژیــان دەكــەن ،جەوانانــن .لەبــەر ئــەوەی جەوانــان زیاتــر لەهــەر
توێژێــك لێگەڕینیــان بــۆ ژیانــی ئــازاد هەیــە و لەهەوڵــی بونیادنانــی كۆمەڵــگای
ئــازاد و دیمۆكراتیكــن .داهاتــووی هــەر كۆمەڵگایــەك پابەنــدە بــە رێكخســن
و كارابوونــی هێــزی جەوانانــی ئــەو كۆمەڵگایــەوە .جەوانــان وزەو داینەمــۆی
ســەرەكی كۆمەڵــگان .بــە پـێ ئــەوەش هــەر هێزێــك كــە بانگەشــەی گەرەنتــی
داهاتــووی كۆمەڵگایــەك بــكات ،ناچــارە گرنگــی بــە رۆڵ و پێگــەی جەوانــان
بــدات .هــەر هێزێــك پشــتی خــۆی بــە هێــزی جەوانــان نەبەســتێت ،ئەگــەری
سـ�ەركەوتنی زۆر الوازە.
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لەهــەر كۆمەڵگایەكــدا بــە درێژایــی مێــژوو زۆڵــم و زۆری ،گەندەڵــی،
نادادپــەروەری ،هــەژاری ،بێــكاری ،توندوتیــژی و جیــاوازی چینایەتــی و رەگــەزی
و كاولــكاری ژینگــە لەئــارادا بێــت ،جەوانــان وەك هێــزی دژبــەری ئــەو چەمــك
و سیاســەتە مەترســیدارانەی دەســەاڵتدارەكان هاتوونەتــە مەیدانــەوە .جەوانــان
هاوشــانی ژنــان بــەردەوام بوونەتــە هێــزی داینەمــۆی ســەرجەم شۆڕشــەكان.
چۆنكــە جەوانــان خــاوەن كاراكتەرێكــی ئازادیخــوازی و دیمۆكراســیخوازین .واتــا
نوێــكاری ،داهێنــەری و پێشــكەوتن تایبەمتەنــدی ســەرەكی جەوانانــە .جەوانــان
لەتێكۆشــانی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیكــدا خــاوەن پێگــەی تایبەتــن .كاتێــك
جەوانــان خاوەندارێتــی لــەرۆڵ و پێگــەی خۆیــان دەكــەن ،رووبــەڕووی هێرش و

جەوانــان لەزۆربــەی واڵتانــی جیهــان لەقۆناغــی جیاجیــا دژ بــە دەســەاڵتداران راپەڕیــون و بــۆ تێكشــكاندنی داگیــركاری و دیكتاتۆریــەت،
دەستپێشــخەری بونیادنانــی رێكخســتنی تۆكمــەی گەنجــان یــان داوەو كۆمەڵێــك كــەس كــە لەقۆناغــی جەوانــی بەشــداری ریزەكانــی
تێكۆشــان لــەدژی فاشــیزم بوونەتــەوە ،ناویــان لەمێــژووی خۆڕاگــری گەالنــدا تۆمــار كـراوە .ئــەو كاراكــرە ســەملاندوویەتی كــە جەوانــان
داینەمــۆی ســەرجەم شۆڕشــەكانن .شــۆڕش بــۆ جەوانــان بــە واتــای شــەڕی پاراســتنی نــرخ و بەهــا مرۆییەكانــی جەوانــان و كۆمەڵگایــە.
شــەڕی گەنــج كردنــی مرۆڤایەتییــە .لێــرەدا ئامــاژە بــە چەنــد منوونەیەكــی مێژوویــی دەدەم كــە گەنجــان رۆڵــی گرنــگ یــان گێ ـڕاوەو
كۆمەڵێــك ئەزموونــی گرنگیــان بــۆ گەنجــان تۆمــار كــردووە .منوونەكانــی وەك؛ (هۆشــی میــن) رێبــەری گەلــی ڤیێتنــام كــە گەورەتریــن
تێكۆشــانی رزگاری نەتەوەیــی هنــد و چینــی رێبەرایەتــی دەكــرد ،هەوڵدانــی یەكەمــی بــۆ گەلــی ڤیێتنــام لەســەر بنەمــای رێكخســتنی
جەوانــان لەژێــر نــاوی یەكێتــی جەوانانــی شۆڕشــگێڕی ڤیێتنــام بــووە .هــاوكات لەهیندوســتان گانــدی كــە كۆتایــی بــە كلۆنیالیزمــی
ئینگلتــەرا هێنــا ،پارێزەرێــك بــووە كــە لەئینگلتــەرا بەشــی یاســای خوێنــدووە .هەروەهــا رێبەرانــی تێكۆشــانی رزگاری نەتەوەیــی
لەواڵتانــی ئەفریقایــی لەنێــوان خوێنــدكاران ســەریان هەڵــداوە كــە لەئەوروپــا خوێندوویانــە .هــاوكات كەســایەتی پێشــەنگی بزاڤــی
نەتەوەیــی لەواڵتەكانــی وەك موزامبیــك ،ئانگــۆال ،كۆنگــۆ و  ...هتــد ئــەو جەوانانــەن كــە لەفێرگەكانــی دەوڵەتانــی كلۆنــی وەك
پۆرتــەگال ،فڕەنســا ،هۆلەنــدا و  ...هتــد خوێندوویانــە .منوونــەی تریــش رێبــەری شۆڕشــی كۆبــا ،فیــدل كاســرۆ ســەرەتا بــە پشتبەســن بــە
خوێنــدكاران و رێكخســن كردنیــان هەنــگاوە ســەرەتاییەكانی تێكۆشــان هەڵدەگرێــت .گیڤــارا لەقۆناغێكــی دیاریكـراودا بــۆ بزاڤەكانــی
جەوانانــی جیهــان ســەرچاوەی ئیلهــام بــووە كــە یــەك لەپێشــەنگەكانی شۆڕشــی كۆبایــە .شۆڕشــی فەڕەنســاش منوونەیەكــی تــرە كــە
گەنجـ�ان رۆڵـ�ی دیاركەریـ�ان تێـ�دا گێـ�ڕاوەو دەسـ�ەاڵتدارانیان ناچـ�اری گۆڕانـ�كاری كـ�ردووە.
بزووتنــەوەی جەوانانــی  68كــە لەئەوروپــا ســەریهەڵداو كاریگــەری لەســەر جەوانانــی سەرتاســەری جیهــان دانــا ،جەوانــان بــۆ
یەكەمەیــن جــار بــە شــێوەی سیســتامتیك ســنوورێك بــۆ دەســەاڵتداران دادەنێــن ،رۆڵێكــی بەرچــاو لەفەراهــەم كردنــی كەشــێكی
ئــازاد و دیمۆكراتیــك بــۆ ســەرجەم ئــەو پێكهاتانــەی كــە لەژێــر زوڵــم و زۆریــدان ،دەگێــڕن .بزووتنەكانــی ســەوز و بزاڤــی فمینیســتی
ژنــان كــە لەســاڵی  1970بــەدواوە لەئەوروپــا دادەمەزرێــن ،لەســەر دەرفــەت و دەســتكەوتەكانی بزووتنــەوەی  68گەشــە دەكــەن.
هەروەهــا لەســەر فــۆرم گرتنــی بزاڤــە كۆمەاڵیەتیەكانــی نــوێ كاریگــەری بەرچــاو دادەنێــن .لەبەردەوامــی شــەپۆڵی ناڕەزایــی جەوانــان
لەتوركیــا جیلێكــی نــوێ ســەرهەڵدەدەن كــە دروشــمی ســەر دەدەن ،ســڕ (نهێنــی) نادركێنــن ،لــەدژی دیكتاتــۆری تێدەكۆشــن .هەڵبــەت
جەوانانــی وەك دەنیــز گەزمیــش ،ماهــر چایــان و ئیرباهیــم كایپاكایــا لــەو منوونــە جەوانانــەن كــە میراتــی تێكۆشــان و ئــااڵی بەرخــۆدان
رادەسـ�تی جەوانانـ�ی چـ�ەپ و سۆسیالیسـ�تی رۆژهەاڵتـ�ی ناویـ�ن دەكـ�ەن.
جەوانان لەو دۆخەی كە تێیدان هەرگیز رازی نیین
لــەدوو ســەدەی دواییــدا جەوانــان وەك هێــزی فكــری ـ زهنــی و تەنانــەت بــواری جەســتەییەوە توانیویانــە كاریگــەری لەســەر ســەرجەم
شۆڕشــەكان لەجیهــان و ناوچەكــە دروســت بكــەن .بەتایبــەت بــە دەســتپێكردنی ســەرمایەداری لەكوردســتان شــیرازەی كۆمەڵــگا
دەشــێوێرنێت .بزاڤــی ئازادیخــوازی جەوانــان چ لەقۆناخــی دوو ئیمپراتۆریەتــی عوســانی و ســەفەوی و چ لەقۆناغــی كۆماریــدا بــە
شــێوەیەكی رادیكااڵنــە بەڕەنــگاری چەمــك و زهنیەتــی دەرەبەگایەتــی دەوڵــەت و كۆمەڵــگای كالســیك ،بوونەتــەوە و بــوون بــە
ســەرچاوەی هیــوا ،پێشــەنگایەتی ،نوێــكاری و گۆڕانــكاری .چۆنكــە يــك لەهــۆكاری ســەرەكی داگرســانی شۆڕشــی كــوردان دوای دابــەش
كردنــی كوردســتان بــە دەســتی ئیمپراتــۆری عوســانی و ســەفەوی ،ســەربازگیری جەوانانــی كــورد لەالیــەن عوســانیەكانەوە بــۆ دابیــن
كردنــی پێویســتی ســەربازییان بــووە .لەســەرهەڵدانەكانی ســەدەی  19و  20بــە دەستپێشــخەری ئــەو ســەركردانەی كــە باوەڕییــان
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بــە نەتەوەپەرەســتی ســەرەتایی بــووەو ئاوێتــەی بنەماڵەگــەری و دەرەبەگایەتــی ســەریان هەڵــداوە ،جەوانانیــان نــە وەك هێزێكــی
فیكــری ،بەڵكــوو وەك هێزێكــی جەســتەیی و كەرەســتەی شــەڕ بــە كارهێنــاوە .لەواڵتانــی عەرەبیــش تەڤگــەرە سیاســیەكان وەك ئیخــوان
ئەملوســلمین هەوڵــی بــە كارهێنانــی وزەی جەوانــان یــان داوە .بــەاڵم لەبــەر كۆنەپەرەســتی و بیرتەســكی ،نەیانتوانیوە كەڵــك لەپێكهاتەی
بەرفراوانــی جەوانــان بگــرن .بــەاڵم ئــەو جەوانانــەی كــە لەواڵتانــی عەرەبــی بــە ســااڵنە بــە شــێوەی كاراو چــاالك ،تێكۆشــان و چاالكــی
ئەنجــام دەدەن ،جەوانانــی فلســتینین .بۆیــە رێبــازی بەرخۆدانــی جەوانانــی فلســتینی لەناوچەكــەدا بووەتــە ســەرچاوەی هیــوای گەالنــی
عەرەبــی و ســەمبۆلی كلتــووری بەرخۆدانــی رۆژهەاڵتــی ناویــن .ئــەوەش ســەملێنەری ئەوەیــە كــە جەوانــان وەك هێزێكــی بــە ئــاگاو
هۆش��یار و نوێخ��واز هەرگی��ز ل��ەو دۆخ��ەی ك��ە تێی��دان ،رازی نیی��ن.
ســەرهەڵدانەكانی جەوانــان لەسەرتاســەری جیهــان و ناوچەكــە دەیســەملێنێت كــە جەوانــان لــەدژی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەدارین و
الیەنگــر و پێشــەنگایەتی گەالنــی ژێردەســن .بــە دەســتپێكردنی بەهــاری گــەالن بــە پێشــەنگایەتی جەوانــان لەســاڵی 2011ەوە كــە بــە
بەهــاری عەرەبــی لەقەڵــەم دەدرێــت ،پەیامێكــە بــە الیەنــە دەســەاڵتخواز و دیكتاتــۆرەكان كــە جەوانــان داوای ئــازادی و دیمۆكراســی
دەكــەن .هێــزی جەوانــان بەشــێكی گــەورەی دیكتاتۆرەكانــی لەنــاو بــرد و گلۆپــی سەوزیشــی بــۆ دەســەاڵتدارەكانی تــر هەڵكــرد.
لەهەمانكاتــدا شــەپۆڵی ناڕەزایەتــی جەوانــان بەڕۆكــی دەســەاڵتدارەكانی باشــووری كوردســتانی گرتــووەو ســەرهەڵدان و خۆڕاگــری
جەوانــان لــە 17ی شــۆباتی  2011قۆناغێكــی تــازەی ئافرانــد .لەالیەكــی تریشــەوە شــەپۆڵی ناڕەزایــی جەوانــان لەژێــر نــاوی بزووتنــەوەی
ســەوز لەئێ ـران ســەریهەڵدا .بــەاڵم ســەرجەم ناڕەزایەتیەكانــی جەوانــان بــە شــێوازی جیاجیــا ســەركەوت و بێكاریگــەر ك ـران .لەبــەر
ئــەوەی جەوانــان نەبوونــە خــاوەن ئی ـرادەی سیاســی خۆیــان و رێكخســتنی تۆكمــەی خۆیــان لەبازنــەی سیاســەت و پێشــەنگایەتی
كۆمەڵـ�گای نـ�وێ پەراوێـ�ز خـ�ران.
جوانان سیستەمی خۆبەڕێوەبەری دیمۆكراتیك خەاڵتی گەالنی بێدەوڵەت دەكەن
ئــەوەی كــە جێــگای باســە تەڤگــەری جەوانــان لەتوركیــا و باكــووری كوردســتان لــە ســاڵی  1970قۆناغێكــی تــازە دەســتپێ دەكــەن.
ئــەو جەوانانــە لەژێــر نــاوی ئاپۆچییــەكان خۆیــان بــە رێكخســن دەكــەن .رێبــەر ئاپــۆ رێبەرایەتــی ئــەو پۆلــە جەوانــە دەكات كــە
لەئەنقــەرەوە ئــااڵی تێكۆشــانی دەنیــز گەزمیــش ،ماهــر چایــان و ئیرباهیمــەكان هەڵدەگــرن و لەژێــر دروشــمی بــە جوانــی دەســتامن
پێكــرد و بــە جەوانیــش ســەردەكەوین ،تێكۆشــانێكی بێوچــان دەســتپێدەكەن .رێبــەر ئاپــۆ بــە كەڵــك وەرگرتــن لەئەزموونــی جەوانانــی
شۆڕشــگێڕی جیهــان و بەتایبــەت جەوانانــی  ،68جەوانــان لەژێــر چەتــری ئاپۆچیــەكان كۆدەكاتــەوەو دواتــر ئــەو جەوانانــە پارتــی
كرێكارانــی كوردســتان دادەمەزرێنــن .تەڤگــەری ئاپۆیــی لــەرۆژی لەدایكبوونیــەوە تــا بــە ئەمــڕۆ بــە پاراســتنی كاراكتــەری جەوانــی
خــۆی توانیویەتــی لەهەمــوو بەشــەكانی كوردســتان پێشــەنگایەتی شۆڕشــی هاوچەرخــی گەلــی كــورد بــكات .واتــا تۆخمــی جەوانانــی
ئاپۆی��ی لەرۆژئ��اوا س��ەرهەڵدەدات .لەشۆڕش��ی رۆژئ��اوا جەوان��ان لەن��او یەكینەكان��ی پاراس��تنی گ��ەل ( )YPGو یەكینەكانـ�ی پاراسـ�تنی ژن
( )YPJكــە دوو هێــزی ســەرەكی ناوچەكــەن ،رۆڵــی پێشــەنگایەتی دەگێــڕن .واتــا گەرەنتــی ســەركەوتنی ئــەو دوو هێــزە لەشــەڕی دژ
بــە داعــش دەگەڕێتــەوە بــۆ كاراكتــەری جــەوان بوونــی ئــەو دوو هێــزە .لەالیەكــی تریشــەوە جەوانــان بــە رێكخســن كردنــی خۆیــان
و دامەزراندن��ی یەكینەكان��ی پاراس��تنی ش��ەنگال ( ،)YPŞتوانیــان شــەنگاڵ لەدەســتی چەتەكانــی داعــش رزگار بكــەن .لەهەمــان كاتــدا
لەباك��ووری كوردس��تان درێژەپێ��دەری جەوان��ان لەژێ��ر ن��اوی تەڤگ��ەری جەوانان��ی شۆڕش��گێر و واڵتپارێ��ز ( )YDG-Hلــەدژی فاشــیزمی
توركیــا خۆیــان بەرێكخســن كــرد .لەالیەكــی تریشــەوە بــۆ پاراســتنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی ،جەوانــان پێشــەنگایەتی یەكینەكانــی
پاراس��تنی س��ڤیل ( )YPSو یەكینەكانــی پاراســتنی ســڤیل ـ ژن دەكــەن .ئــەوەش نیشــانی دەدات كــە جەوانــان هەرگیــز كۆمەڵكــوژی
و نكۆڵــی كــردن پەســەند ناكــەن و لەپێنــاو بەدیهێنانــی ئــازادی و دیمۆكراســی پــەرە بــە رێكخســتنی دیمۆكراتیكــی گــەالن دەدەن.
ئــەوەش بــۆ سیســتەمی مۆدێرنیتــەی ســەرمایەداری روون بووەتــەوە كــە ئیــدی جەوانــان بەڕەنــگاری ئــەو سیســتەمە دەبــن كــە نكۆڵــی
لەهەبــوون و ناســنامەو فرەڕەنگــی كۆمەڵــگا دەكات و بەجێــگای ئــەوەش سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك خەاڵتــی گەالنــی
بێدەوڵـ�ەت دەكـ�ەن.
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رژێمی ئێران جەونان وەك قەڵغانی پاراسنت بەكار دێنێت
جەوانانــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان هاوتەریبــی تێكۆشــانی دیمۆكراتخوازانــەی جەوانانــی جیهــان و ناوچەكــە ،ســاتێك
لەتێكۆشــانی ئازادیخوازانەیــان درێــغ یــان نەكــردووە .هــەر چەنــد كــە جەوانــان لەمێــژووی ســەدەی دوایی ئێرانــدا لەنهزەتــی مەرشووتە،
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی موســەدیق و شۆڕشــی كۆمــاری ئیســامی ئێـران خــاوەن رۆڵــی بەرچــاو و بەكاریگــەر بــوون .هەروەهــا جەوانــان
لەدامەزرانــدن و پێشخســتنی پارتەكانــی وەك تــوودە ،بــەرەی نەتەوەیــی ،موجاهیدینــی گــەل ،بزووتنــەوەی ئــازادی ،فیدائیانــی گــەل،
كۆمەڵــەی ژیانــەوەی كــورد ،كۆمەڵــە ،دیمۆك ـرات و هــەرە دواییــش پــژاك رۆڵــی كارایــان گێ ـڕاوە .جەوانــان بــە تایبــەت لەســەردەمی
شۆڕشــی گەالنــی ئێـران رۆڵێكــی مێژوویــی بــە ئەســتۆ دەگــرن و لەرووخانــی رژێمــی پاشــایەتی شــا پشــكی شــێریان هەیــە .بــەاڵم دواتــر
كاربەدەســتانی رژێــم ئاراســتەی شۆڕشــی گــەالن بــە دەستپێشــخەری جەوانــان بەپ ـێ بەرژەوەنــدی خۆیــان دەگــۆڕن و لەبونیادنانــی
كۆمەڵــگای نــوێدا جەوانــان پەراوێــز دەخرێــن .تایبــەت رژێــم لەژێــر نــاوی شۆڕشــی فەرهەنگــی ســەرجەم ناوەندەكانــی جەوانــان وەك
زانكــۆكان و بەشــێكی تــری ناوەنــدە كلتــووری و رۆشــنبیریەكان دادەخــات و جەوانــان پەلكێشــی شــەڕی ئێـران و ئێـراق دەكات و لەژێــر
نــاوی پاراســتنی كەرامەتــی نیشــتامنی ،جەوانــان وەك قەڵغانــی پاراســن بــەكار دەهێرنیــن .هەروەهــا لەســەرەتای ســەپاندنی دەســەاڵتی
وەالیەتــی موتلەقــەی فەقیــە ســەر گەالنــی ئێ ـران تــا بــە ئەمــڕۆ ســەركوت كــردن و چەوســاندنەوەو دەســتگیری و زیندانــی كردنــی
خوێنـ�دكاران ،رۆشـ�نبیران ،رۆژنامەنووسـ�ان سـ�نووری مرۆڤایەتـ�ی تێپەڕانـ�دووە.
منوونەیەكــی تــری تێكۆشــانی بەهێــزی جەوانــان بــە تایبــەت لــە مانگــی رەشــەممە (شــوبات)ی  1377بــەدواوە ،لەكاتــی بەدیــل
گرتنــی رێبــەر ئاپــۆ و رفاندنــی بــۆ دوورگــەی ئیمڕاڵــی یــە كــە باســی لەســەر بكەیــن .جەوانــان هــەم لەزانكۆكانــی ئێـران و ســەرجەم
شــارە كوردنشــینەكان و بەشــێكی تــری شــارەكانی ئێــران رژانــە سەرشــەقام و ســەرەڕای دەیــان شــەهید و دەســتگیركردنی ســەدان
كەس،پابەنــدی و دڵســۆزی خۆیــان بــۆ رێبــەر ئاپــۆ راگەیانــد .ئــەوەش منونــەی بەرچــاوی هێــزی جەوانانــە كــە بــە یەكدەنــگ دروشــمی
بێســەرۆك ژیــان نابێیــان وتــەوە .هــەر چەنــد جەوانــان لەســەر ئــەو بابەتــە رێكخســن ك ـراو نەبــوون ،بــەاڵم رفاندنــی رێبــەر ئاپــۆ
هەســتی نەتەوەیــی و مرۆڤایەتــی یــان دەجوڵێنێــت و دەنگــی خۆیــان دەخەنــە پــاڵ جەوانانــی بەشــەكانی تــری كوردســتان .دوای
ئــەو ســەرهەڵدانە جەوانانــی كــورد لەرۆژهەاڵتــی لێگەڕینیــان بــەدوای رێكخســتنێكی نــوێ جەوانــان دەبێــت و لەژێــر بزاڤــی یەكێتــی
دیمۆكراتیــك ئامــادەكاری بــۆ راگەیاندنــی پارتێكــی گەنجانــە دەكــەن ،كــە لەئەنجامــدا پــژاك وەك پارتێكــی هاوچەرخــی جەوانــان دێتــە
مەیدانــەوە و تــا بــە ئەمــڕۆ پێداگــری لەســەر تێكۆشــانی رەوای گەلــی كــورد دەكات .بەشــداری جەوانانــی كــورد و تەنانــەت جەوانانــی
نەتەوەكانــی تــری ئێـران بــۆ نــاو ریزەكانــی پــژاك تــرس و دڵەڕاوكـێ خســتە نــاو دڵــی كاربەدەســتانی رژێمــەوە .چۆنكــە ئــەو جیلــەی
كــە لــە كۆتاییەكانــی  1377لەئێـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ســەرهەڵدەدەن و بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــانی ئازادیخوازانــەی گەلــی
ك��ورد دەب��ن ،ب�ەـ ن��ەوەی راپەڕی��ن لەقەڵ��ەم دەدرێ��ن.

رژێمی ئێران دەیەوێت جەوانان لەكلتووری شۆڕش و بەرخۆدان دوور بخات
كاربەدەســتانی رژێــم بــە بینینــی وزەی بەهێــزی جەوانــان لەئێـران و بــە تایبــەت رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،لێگەڕینــی بــەدوای كۆمەڵێــك
پیالنــی چەپــەڵ دەبێــت كــە جەوانــان لــە كلتــووری شــۆڕش و بەرخــۆدان دوور بخــات .بۆیــە لــەو باوەڕەدایــە كــە چەندێــك هێــزی
شۆڕشــگێڕ لەكۆمەڵــگادا هەبێــت ،بــە هەمــان ئەنــدازەش رێــژەی دژە شــۆڕش زیــاد بكرێــت .بۆیــە كاربەدەســتانی رژێــم لەســەر تێكــدان
و بەالڕێــدا بردنــی زهنیەتــی جەوانــان پڕۆســەیەكی تایبــەت دەســت پێدەكــەن ،جەوانانیــان تووشــی بێبــاوەڕی و بێهیوایــی كــرد.
لەناســنامەیان نامــۆ ك ـران .ناكۆكــی مەزهەبــی و دینــی لەنێوانیــان دروســت ك ـرا .ئەرتەشــی بێكارانیــان ســاز كــرد .لەنــاو فەقیــری و
هــەژاری دا دەناڵێنــن .هەســتی بەرپرســیارێتی ،دڵســۆزی ،داهێنــەری و نوێكاریــان لــێ زەوت كـرا .ئالــوودەی مــاددەی هۆشــبەر كـران.
لەئااڵنــی سیاســەت ،ئابــووری ،زانســت و فەلســەفە دوورخ ـران .ناوەندەكانــی بەســیج گەرایــی ،ســیخۆریەتی و بەكرێگی ـراوی یــان بــۆ
جەوانــان دامەزرانــد .دەرفەتــی ژیانــی ئازادیــان لەكوردســتان بــن بــڕ كــرد .كــۆی ئــەم سیاســەتانەی رژێــم لەبــەر ئــەوە پــەرەی پــێ
دەدرێــت كــە جەوانــان دەســتەمۆی رژێــم بكرێــن .لــەدژی سیاســەتە چەپەڵەكانــی رژێــم بێكاردانــەوە بــن .بەكورتــی لەشــۆڕش و
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كاراكتــەری جەوانــان دوورەپەرێــز بــن .بــەاڵم ئــەو شــتەی كــە هەرگیــز ناتوانرێــت حاشــا و نكۆڵــی لەســەر بكرێــت دوورخســتنەوەی
جەوانــان لەئازادییــە ،چۆنكــە ئــەوە لــەزات و گەوهــەری جەواناندایــەو ســڕینەوەی لــە یادگــە (حافــزە)ی جەوانــان ئەســتەمە .جوانــان
لەبــەر ئــەوەی پێكهاتەیەكــن كــە زیاتــر لەهــەر كــەس بــەاڵی ســەر رژێمــن ،كاربەدەســتان بــە بەكارهێنانــی سیاســەتی نەگریســانەیان
دەیانەوێـ�ت خۆیـ�ان لەدەسـ�تی پێكهاتـ�ەی جەوانانـ�ی شۆڕشـ�گێڕ رزگار بكـ�ەن.
ســەرجەم ئــەو ناوەندانــەی كــە بــە وزەو داینەمــۆی جەوانــان داپۆرشاوە ،رژێــم ئەو ناوەندانــەی ملیتاریزە كــردووە .زانكــۆ و خوێندنگاكان
ناوەندێكــە كــە تێیــدا كاراكتــەری جەوانــی تێــدا نەشــوومنا و گەشــە دەكات ،بــەاڵم رژێــم بــە پـێ تایبەمتەنــدی دەســەاڵتداری خــۆی فــۆرم
بــە جەوانــان دەدات .ئــەو ناوەندانــە ،ناوەندێكــن كــە جەوانــان تێــدا فێــری سیاســەت كــردن و كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی دەبــن ،بــەاڵم
لەبــەر ملیتاریزەكردنــی زانكــۆ و خوێندنــگاكان جەوانــان لــە هونــەری فێربوونــی ژیــان بێبــەش دەكرێــن .لەالیەكــی تریشــەوە جەوانــان
بــە رێــگای رێكخـراوە مەدەنــی و ناوەنــدە رۆشــنبیریەكان دەیانەوێــت ناڕەزایەتــی دیمۆكراتیانەیــان لــەدژی زهنیەتــی فاشیســتی رژێــم
دەردەبــڕن ،بــەاڵم بــە رێــگای سیاســەتی شــەڕی تایبــەت و ملیتاریــزە كردنــی زۆربــەی ئــەو ناوەندانــە بــە زۆرەملــێ كراونەتــە ســەنگەر
و دەمامكـ�ی پاراسـ�تنی بەرژەوەندیەكانـ�ی رژێـ�م.
جەوانان لەدژی سیاسەتی فاشیستی رژێمی ئێران لەئەگەری تەقینەوەیەكی مەزندان
ســەرەڕای كــۆی سیاســەتەكانی رژێــم و داخســتنی ســەرجەم درگاكانــی ئــازادی بــەرەوڕووی كۆمەڵــگا ،جەوانــان رادەســتی ئــەو
سیاســەتانە نەبــوون و بــەردەوام لێگەڕیــن یــان بــۆ ئــازادی هەبــووە .هــەر چەنــد جەوانــان لەئێـران و كوردســتان پچڕپچڕیــش بووبێــت
ئــااڵی شۆڕشــیان بــە شــەكاوەیی راگرتــووە .ســەرهەڵدانەكانی جەوانــان لــەدوای هەڵبژاردنــی خولــی نۆهەمــی پاڕلەمــان و هەروەهــا
ســەرهەڵدان لەشــارەكانی مەهابــاد بــۆ شــوانە ســەید قــادر و باڵوبوونــی بــۆ شــارەكانی تــر و هــاوكات خاوەندارێتــی گــەل و بەتایبــەت
جەوانــان لەبەرخۆدانــی كۆبان ـێ و شــەنگاڵ و كوشــتنی فەرینــاز خورسەوانــی و دەیــان منوونــەی تــر بەشــێك لــە شــەپۆلی ناڕەزایەتــی
جەوانــان لــەدژی سیاســەتەكانی رژێمــی ئێرانــە .ئــەو دیمەنــەی كــە ئێســتا جەوانــان نیشــانی دەدەن دەری دەبڕێــت كــە جەوانــان
لــەدژی سیاســەتی فاشیســتی رژێمــی ئێ ـران لەئەگــەری تەقینەوەیەكــی مەزنــدان .بــەس ئــەو تەقینــەوە دەبێــت لەپێنــاو ئامانجێكــی
دیاریكـراو و رێكخســن كـراودا بێــت .واتــا هاوشــێوەی رۆڵــی جەوانــان لەراگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەرۆژئــاوا و باكــووری
كوردســتان دا بێــت .جەوانــان لەشۆڕشــی ئــەو دوو بەشــەی كوردســتان چ ئــەرك و بەرپرســیارێتی یــان بــە ئەســتۆ گرتــووە ،پێویســتە
جەوانانــی ئێـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش لەقورســایی هەمــان ئەركــدا بــن .بــۆ ئــەوەش جەوانــان پێناســەی مێــژووی كــۆن و نــوێ
خۆی��ان بك��ەن ،پێویس��تە لەژێ��ر چەت��ری كۆمەڵ��گای جەوانان��ی رۆژهەاڵت��ی كوردس��تان ( )KCRكۆببنــەوە .جەوانــان لەبــەر ئــەوەی
ئازادیخــوازن ،الیەنگــری دیمۆكراســین ،دیمۆكراســیش بــە واتــای بەخۆبەڕێوەبردنــی گەلــە .ئەو كات جەوانان دەستپێشــخەری سیســتەمی
خۆبەڕێوەبــەری گــەل لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێـران دەكــەن .یــا بــە واتایەكــی تــر دەستپێشــخەری هێڵــی ســێهەم یــان هێلــی گــەل
و یــان خاوەندارێتــی لەناســنامەو ئیـرادەی خۆیــان دەكــەن .راگەیاندنــی ئــەو سیســتەمەش لەالیــەن جەوانــان بــە واتــای شــۆڕش لــەدژی
دیكتاتۆریــەت و دەســەاڵتخوازی دێــت .ئەگــەر بزووتنــەوەو رێكخ ـراوە دیمۆكراتیكەكانــی جەوانــان لەژێــر رێبەرایەتــی كادیرەكانــی
شــارەزاو پەروەردەك ـراو پێــش بخرێــن ،گەرەنتــی ســەركەوتنی تێكۆشــانی كۆمەاڵیەتــی و سیاســین .چۆنكــە لــەرۆژی ئەمــڕۆدا ئەگــەر
بزووتنەوەیەكـ�ی كۆمەاڵیەتـ�ی خـ�اوەن وزەو داینەمـ�ۆی جەوانـ�ان نەبێـ�ت ،شانسـ�ی سـ�ەركەوتنی نابێـ�ت.
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روژآوا

شاعرانهترینتصویر جهان
جانت بیال

گفتگو روژنیوز باجانت بیئل نویسنده کتاب اکولوژی یا فاجعه

تهیه و تنظیم :زانیار عمرانی
برگردان از انگلیسی :شیالن کُردستانی

شاعرانە می شود اگر بگوییم «نە بس نیست ،تصاویر دخرتان خندان تفنگ بەدست
درروژآوا میارزد کە برای همیشە در مورد آنها نوشت ».اما در پس این تصاویر چە
نظرگاههایی نهفتە است؟! چگونە است کە در همین خاورمیانە و حتی در بین
کُردهای دیگر بدون اینکە بخواهیم ارزش گذاری بکنیم ،چنین رویکردی دیدە
منیشود؟! مگر نە اینکە هر چە بر روی زمین اتفاق میافتد ،ایدەهای قبال نوشتە
شدەای در پس آن ،جریان موجود را ولو ناقص هدایت میکند؟!
کنفدرالیسم دموکراتیک  -فلسفه موجود در انقالب روژئاوا -اسم رمز مصاحبەی من
است با جانت بیئل .میدانستم او هامن کسی است کە سوالها و دغدغەهای من را
میفهمد ،نە فقط اینکە با بوکچین همدم بودە باشد و دست بر قضا بوکچین هامن
فیلسوف مورد عالقەی عبداللە اوجاالن باشد ،بە این دلیل کە جانت نقاط تامل
برانگیز ،سویەهای تاریک ،تردیدها و امیدهای پیش رو را بە دقت میشناسد ،دو بار
سختی راهروژآوا را تحمل کردە و با دست پر برگشتە تا افرادی را سیراب کند کە
بەدور از هیاهوی رسانەای میخواهند بفهمند در آن سە کانتون چە میگذرد.
دو بار سفر خودم بەروژآوا آنقدر سوال در سینەام حبس کردە بود کە چند
مصاحبەی متوالی هم تازە رشوع بحثهای جدی تر باشد .جانت صادقانە گفت کە
چند تا از سواالت را بە دلیل عدم اطمینانش از پاسخها ،جواب منیدهد .آنچە کە
میخوانید ماحصل این گفتگوی (برای من) دلچسب است کە قطعا بر دانستەهای ما
از روژآوا می افزاید.
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اگر شام یار و همدم بوکچین منیبودید ،باز هم به تجربەی مردم درروژآوا اهمیت میدادید؟
البته که اهمیت میدادم .این حقیقت دارد که من از طریق ارتباطم با بوکچین درباره جنبش آزادی خواهانه کُردها آموختم و به همین دلیل
نیز این [جنبش] از اهمیت ویژه ای برای من برخوردار است ،اما آرمانگرایی شفاف و پایداری دلیرانه مردمروژآوا برای هر انسان رشیفی
که درباره آنها آموخته است ،تکان دهنده بوده و [مردمانروژآوا] با یا بدون ارتباطم با بوکچین ،مرا تحت تاثیر قرار میدادند.
از اولین برخوردتان با مسئلەی کُردها آغاز کنیم ،چە چیز بر کنجکاوی شام افزود؟
پس از مرگ بوکچین در سال  2006افرادی [منتهای] ادای احرتام حیرتآور پ.ک.ک به بوکچین را فرستاداند که در آن پ.ک.ک بیان داشته
بود« :ما متعهد به زنده نگاه داشنت بوکچین در مبارزامتان هستیم» و ساخنت «اولین جامعهای که کنفدرالیسم دموکراتیک محسوس را بنا
مینهد» ،اما پ.ک.ک در لیست سازمانهای تروریستی ایاالت متحده قرار داشت و من نگران متام شدن عمرم در زندانهای فدرال آمریکا
بودم بنابراین در خانه ماندم و برای چند سال بر روی زندگینامه بوکچین کار کردم .سپس در سال  2011فعال محیطزیستی ارجان آیبوگا،
مرا دعوت به رشکت در مجمع اجتامعی مزوپوتامیا کرد که خود سازمان دهنده آن بود .وی معتقد بود که جنبش و من ممکن است
حرفهایی برای گفنت به یکدیگر داشته باشیم .او حق داشت در  MSFمن در یافتم که جنبش اجتامعی سیاسیِ متام عیاری در راه است.
رسشار از فعالیتها و ایدههایی در خصوص محیط زیست و برابری جنسیتی و [همچنین ویژگیهایی] بسیار بیشرت .من مردان قدیمیتری را
دیدم که مشتاقانه به صحبتهای زنان  20سالهای که در پنلهای مربوط به قتلهای ناموسی سخرنانی می کردند ،گوش فرا میدادند و
متوجه شدم که در اینجا چیزی درحال وقوع است .در کارگاهی درون یک چادر ،برای اولین بار پرچم پ.ک.ک و تصویری از اوجاالن را دیدم
که در معرض دید عموم قرار نداشت ،به هر حال ما در ترکیه بودیم .من همچنین در  MSFبرخی از فعاالن همبستگی کُردی -آملانی را
مالقات کردم که به من گفتند به زودی در رسارس باکور (کُردستان ترکیە) مسافرت کرده و در خصوص نهادهای خودمختار دموکراتیکی که
ایجاد شده است ،به تحقیق میپردازند .پرسیدم که آیا آنها یافتههای خود را مکتوب کردەاند؟ بله از آنجایی که من آملانی میدانستم
پرسیدم که میتوانند نوشتههای خود را با من به اشرتاک بگذارند؟ بله یک سال یا اندکی بعدتر ،آنها Demokratische Autonomie in
 Nordkurdistanرا برای من فرستادند .پرسیدم که آیا میتوانم آن را به انگلیسی ترجمه کنم؟ پاسخ مثبت بود .در سال  2012انقالب
روژآوا آغاز شد و من گزارشهای آنالینی از گروه آملانی دیگری که در ماه مه  2014ازروژآوا دیدن کرده بودند را مطالعه کردم .این
گزارشها منترش و به روز شده و تبدیل به کتابی تحت عنوان انقالب درروژآوا گردید .من اکنون این کتاب را ترجمه کردهام و در سال 2016
از طریق انتشارات  Pluto Pressعرضه خواهد شد .در دسامرب  2014من شخصا امکان سفر بهروژآوا را به عنوان عضوی از یک هیئت
آکادمیک ،یافتم .ما برای مدت ده روز در آنجا اقامت داشتیم.
آن چیزی کە در ذهن تجسم کُردە بودید را در سفر اولتان مشاهدە کردید؟ از سفر اول تان بیشرت بگوئید..
من گزارشهای آملانی را ترجمه کرده بودم ،بنابراین از آگاهی نسبتا خوبی برخوردار بودم .اما هیچ چیزی منیتوانست مرا برای دیدن زنان
165سانتیمرتی در یونیفورم که با خود کالشنیکف حمل کرده و اسکورتهای همه جا حارض ما بودند ،آماده کند و هیچ چیزی منیتوانست
مرا از قبل برای اینکه حقیقتا شاهد یک انقالب باشم ،آماده کند .برای نخستین بار من قدرت متمرکز ناشی از یک جمع انسانی را دیدم که
قادر به تغییر یک نظم اجتامعی در مدت زمانی کوتاه باشد .و این بار بر خالف چادر آمد(دیاربکر) بسیاری از تصاویر اوجاالن در فضای
عمومی و تقریبا بر روی دیوارهای هر اتاق دیده میشد.
من مردمی را مالقات کردم که توسط رژیم ،زندانی و شکنجه شده بودند با این حال تا زمانی که این پروژه را به مثر برسانند به کار خود
ادامه دادند .هیئت ما با مسئولین  Tev-Demو  ، Yekîtiya Starانقالبیونی که برای بنا نهادن شوراها و سایر نهادها تالش بسیاری کرده
بوند ،گفتگو کرد .زمانی که مورای بوکچین زنده بود ،من تاریخ انقالبی را مطالعه کرده و به وی در نگارش کتابهایی در این باره کمک
کردم .اما دیدن این چنین چیزهایی به چشم خود خارق العاده بود.
کومونها ،TEV DEM ،وزارتهای  ٢٢گانەی کانتونها ،شهرداریها و دادگاهها در حال مترین ایدەهای بر روی کاغذ نگاشتە شدە هستند.
آنچە کە در واقعیت دیدید تا چە اندازە با اندیشههای بوکچین همخوانی داشت؟

.

با [احتساب هر] دو هیئت( [بازدید] هیئت دوم در اکترب  2015صورت پذیرفت) ،کل زمانی را که من درروژآوا گذرانده ام تقریبا  13روز
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است .و در طول این مدت مردمی که با ما صحبت می کردند ،اعضای طبقه سیاسی بودند .پس شام بایستی بدانید متام آنچه که من میگویم
مبتنی است بر آنچه که توسط مردمی که میدانستند با صحبت کردن با ما [درواقع] با متام جهان صحبت میکنند ،به من گفته شده
است .تقریبا همه به این قضیه اشاره کردند که پروژهروژآوا مخالف با دولت بوده و دولتی ندارد .رژیم منطقه را از لحاظ اقتصادی توسعه
نیافته نگاه داشتە بود و درحالی که “رسمایهداری” حضور داشت ،به جامعه رسو سامان نبخشید .و [اکنون] طبقه سیاسی متعهد به ایجاد
یک اقتصاد مشارکتی است .مزارع رها شده توسط رژیم اکنون به تعاونیهایی کشاورزی تبدیل شده است .عالوه بر این مردم بیان میکردند
جامعه سه کانتون بیش از اینکه مانند ایاالت متحده فردگرا باشد ،چه در عمل و چه در [سطح] ایدئولوژیک ،اشرتاکی است .به طور ویژه در
مورد بوکچین ،نهادهای خودگردان دموکراتیکی که آنها برای هیئت ما رشح دادند با بسیاری از آنچه که وی در نظر داشت(به عنوان
حکومت شهرداریهای آزادیخواه) که اینجا کنفدرالیسم دموکراتیک یا خودمختاری دموکراتیک نامیده می شود ،مطابقت دارد .در اساس
کنفدرالیسم دموکراتیک (در بوکچین) مجمع شهروندان وجود داشت و (درروژآوا) کمون .کمونها منایندگانی را به شورای کنفدرال در سطح
محالت میفرستند ،و شورای محالت منایندگانی را به منطقه میفرستد و منطقه به کانتون .در این ساختار چند الیه هامنگونه که بوکچین آن
را رشح داده است ،قدرت جریانی از پایین به باال دارد .آیا این واقعی است؟ در دسامرب  2014من شاهد برگزاری جلسه کمونی در قامیشلو
بودم .در اکترب  2015هیئت من به عامودا رفت ،مقر سطح کانتونی خودمختاری دموکراتیک ،جایی که در آن حکیم خلو رئیس شورای قانون
گذاری را مالقات کردیم .من از وی پرسیدم که چند کمون وجود دارد و وی در پاسخ گفت که در مجموع چهار هزار کمون در مناطق آزاد
شده از جمله روستاهای عربنشین و [مناطق مربوط] به همه ملیتهای دیگر ،وجود دارد .برخی چیزها مطابق با اندیشه بوکچین نبودند.
مهمرتین آنها [این است که] بوکچین به مانند اوجاالن زنان را در اولویت قرار نداده است .بوکچین با متامی سلسله مراتبها مخالف بود
اما اوجاالن اهمیت ویژەای برای مسئلەی ظلم علیه زنان قائل است .وی نقشی ممتاز و حتی پیشگام را به زنان اختصاص داده است .بوکچین
مانند چنین کاری یا سهمیه بندی  40درصدی جنسیتی [قدرت] برای زنان و ریاستهای مشرتک و دو نفره را متصور نبوده است .من برای
اطمینان یافنت از آنچه که اتفاق میافتد ،نیاز به دیدن [فرایند] تصمیمگیری در جلسات کمون و به دنبال آن شورای محالت ،شورای منطقه و
سطح کانتونها هستم تا بدانم چه چیزی [از این فرایند] حاصل می شود و شاهد جریان از پایین به باالی قدرت باشم .متاسفانه به دلیل
آشنایی نداشنت با زبانها [کُردی و عربی] این امکان برای من وجود ندارد بنابراین برای چنین اطالعاتی من متکی به سایر محققین هستم.
بەنظرتان در عمل آیا نهادهای مجالسقانون و کمیتههای اجرائی درروژآوا خواهند توانست خارج از هژمونی حزب اتحاد دموکراتیک عمل
کنند؟
هیئت منایندگی من در اکترب  2015به عامودا رفته و با نخست وزیر کانتون جزیره ،اکرم حسو که یک وکیل است ،دیدار کرد .از وی پرسیدم
که در سیستم قدرت از پایین به باال جریان پیدا میکند و یا از باال به پایین؟ «ما ایدهها را دریافت میکنیم و به اینکه مردم این ایدهها را
به ما بدهند ،نیازمندیم» وی پاسخ داد« ،و ما این نظرات را مورد بررسی قرار میدهیم و امکان تبدیل شدن آنها به قانون [را می سنجیم]،
ایدههای مردم را به قوانین و تصمیامت سیاسی ترجمه میکنیم» اما باید توجه داشت که این کامال هامن اجرای تصمیامت سیاسی از پایه
نیست .بنابراین پرسیدم که شام چگونه ایدههای مردم را به دست میآورید؟ «ما کمونهای کوچکی در محالت داریم .نهادهای محلی،
مجلس ،شورای اجرایی .مردم نیازهایشان را مرحله به مرحله بیان می کنند .به سمت باال و در یک هرم» ادامه داده و پرسیدم که :انتخابات
به زودی برگزار می شود؟«ما امسال انتخابات شهرداریها را داشتیم اما انتخابات پارملانی بخاطر حمالت دولت اسالمی به کوبانی و سایر
نقاط ،به تعویق افتاد» پرسیدم :آیا انتخابات طبق توافق اواخر سال  2014دهوک برگزار خواهد شد؟ اشاره به توافقی که طبق آن احزاب هم
تراز  PYDو احزاب هم تراز  ENKSکرسیهای پارملان را به اشرتاک بگذارند« .توافق دهوک منحرص به احزاب کُرد است .ما از توافق
حامیت میکنیم .ما هیچ مشکلی با آن نداریم» .پرسیدم که آیا در شورای اجرایی که شام هدایت آن را بر عهده دارید احزابی بجز احزاب
همسو با  PYDنیز وجود دارد؟ «مردم کُرد در [ساختار] خودگردانی دارای دوازده حزب هستند ،درهای خودمدیریتی دموکراتیک بر روی
همه احزاب باز است .من یکی از اعضای  ENKSهستم ».من این را منیدانستم و لحظهای مکث کرده و غافلگیر شدم .بعدها برای اینکه
چگونه اکرم حسو به چنین موقعیتی دست پیدا کرده ،این توضیح را یافتم :هشت ماه پیش وی این را برای گزارشگر  IPSرشح داده بود« ،ما
تا زمانی که کمیتهای با  98عضو برای منایندگی جوامع مختلف تشکیل شد ،چندین جلسه مختلف داشتیم .آنها مسئول انتخاب  25نفر از ما
برای تشکیل حکومت کنونی بودند ».اینکه آن مجمع  98نفره چگونه انتخاب شده است ،روشن نیست  .اما بیایید به عامودا باز گردیم.
سپس پرسیدم که :بعضیها میگویند که حزب اتحاد دموکراتیک سلطهای ظاملانه دارد .نظر شام چیست؟  PYDحزبی کُردی مانند حزبهای
دیگر اینجا است .کُرسیهایی در پارملان دارد ،بسیار محبوب است اما سلطهای ندارد .یکی از اعضای هیئت من به ساختامن دولتی اشاره
کرده و پرسید« :چرا اینجا تصویری از اوجاالن بر روی دیوار وجود ندارد؟«در خودمدیریتی دموکراتیک ما مناینده همه مردم هستیم ».حسو
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بیان داشت[« ،در] بسیاری از مدارس تصویری از رهربان وجود ندارد .خودمدیریتی دموکراتیک به عقاید همه از جمله  ،ENKSاحرتام
میگذارد .،مردم میتوانند تصویر اوجاالن را در خانههای خود داشته باشند اما نه در حکومت».
روز بعد حسو اجالس جهان نو در دیرک را مخاطب قرار داده و با نهایت تعهد به انقالب به صحبت پرداخت« :انقالب ما از جنس فداکاری
و مقاومت است .ما اینجا در خودمدیریتی دموکراتیک و در کمیسیونهای زنان برابری [برای] زنان را داریم .انقالب ما [انقالبی] برای همه
برشیت است .ما کمیسیونهایی درخصوص حقوق برش و دین داریم .جامعهای نوین در حال بنا شدن در پرتوی خون شهدای ما است.
خودمدیریتی دموکراتیک متکی به  Asayis،Sotoro ،YPJ ،YPGاست که همگی از روژآوا محافظت میکنند»
سوال این است برای کاسنت از این قدرت عمل چە راهکارهایی بە ذهنتان خطور میکند؟ بەعبارت دیگر چە تضمینهای دموکراتیکی وجود
دارد کە مانع از آن شود تصمیمها از “باال بە پایین” تزریق شوند؟
به نظر می رسد مردمروژآوا از خطرات تبدیل شدن سیستم از پایین به باال ،به سیستمی از باال به پایین ،بسیار آگاه هستند .این چیزی بود
که رسانجام در روسیه اتفاق افتاد .در  1917اساسا قرار بود سیستم چند الیه شوروی یا شوراها قدرت را در رسارس روسیه از پایه به اوج
جریان دهد .اما زمانی که بلشویکها به قدرت رسیدند از نهادهای بسیار خرد به عنوان کانالهای از باال به پایین قدرت استفاده کردند ،در
واقع سلطهای توتالیرت .اما ما در حال صحبت درباره جوامع انسانی هستیم دوست من ،نه قوانین فیزیک .تضمینی وجود ندارد .فرمولهای
ریاضی برای گفنت [در این خصوص] وجود ندارد .اگر این رشایط مناسب وجود داشته باشد ،پس دموکراسی تضمین شده با متام خلوص خود
ادامه خواهد یافت .بوکچین وقت زیادی را به اندیشیدن درباره این معضل اختصاص داده است .یکی از مرصانهترین نقطه نظرات وی این
بوده است که جامعه بایستی از جدایی سیاست و حکومت اطمینان حاصل کند .تنها شهروندان در جوامع[شهروندی] میتوانند در خصوص
مسائل سیاسی تصمیمگیری کنند .نقش شوراهای کنفدرالی رصفا نظارت بر اجرای این تصمیامت است .به محض اینکه شوراها رشوع به
تصمیم گیریهای سیاسی کنند ،شام دیگر جریان پایین به باالی قدرت را نخواهید داشت .دومین [نقطه نظر بوکچین] این است که منایندگی
شوراهای کنفدرالی بایستی وکالتی و قابل عزل باشد .انسانهایی نقش آنها رساندن تصمیامت اخذشده توسط جوامع شهروندی به مراتب
باالتر است .اگر آنها در انجام [این نقش] با شکست مواجه شوند ،مردم میتوانند آنها را عزل کنند .اگر آنها معزول نشده و اجازه یابند
فراتر از محدوده اختیارات خود قدم بگذارند ،پس ما جریان از پایین به باالی قدرت خود را از دست خواهیم داد .در عامودا هامنطور که
هیئت من با حکیم خلو رئیس  PYDشورای قانونگذاری کانتون ،صحبت کردند ،ما این مسئله را از نقطه نظری عملی در نظر گرفتیم .یکی
از اعضای گروه من پرسید :فرض کنید کمونهای مختلف در یک محله بر روی مسئلهای مشخص ،توافق نداشته باشند و منایندگان مختلف
آنها در شورای محالت این عدم توافق را منعکس کرده و درگیر شوند .این مسئله چگونه حل و فصل خواهد شد؟ حکیم خلو توضیح داد که
شورای محالت بایستی تصمیمگیری کند اما تصمیم نهایی در سطح کانتون گرفته خواهد شد .ما پرسیدیم که« :چه فاکتورهایی برای
تصمیمگیری وجود دارد؟ وی پاسخ داد« :تصمیامت بایستی در توافق با قراردادهای اجتامعی باشند ».اشاره به قانون اساسی مکتوبی که
جامعه بر اساس آن ساختار یافته است .برای منونه« ،آزادی زنان در آنجا اصلی استاندارد است ».و همچنین اکولوژی او چنین گفت «ما
همچنین به منشور بیناملللی حقوق برش ،حقوق کودکان اشاره کردهایم .اینها زندگی ما را سازماندهی میکنند» من به خلو گفتم که :اکنون
در مورد اینکه دست نوشتهای برای اصول اساسی جامعه وجود دارد که برای تصمیمگیریها به آن رجوع شود ،قوت قلب یافتم .اما شام از
چه راههای دیگری در جلوگیری از تبدیل جریان پایین به باال به حالت عکس آن استفاده میکنید؟
وی پاسخ داد« :کمونهای محلی تنها با مسائل محلی درگیراند .شورای قانونگذاری مسائل مربوط به همەی آحاد مردم کانتون را مورد بحث
قرار میدهد» بله من از سایرین هم درروژآوا شنیدهام که رصاحتا به این اصول اشاره می کنند :تصمیامت درباره یک موضوع به محلی
ترین نهاد ذیصالح جهت رسیدگی ارجاع داده میشود .اگر کمون محلی صالحیت رسیدگی به یک موضوع را داشته باشد ،در موضوعی مانند
تعیین محل احداث یک مدرسه یا اینکه چه مقدار نیروی مستمر و برای چند ساعت مورد نیاز است ،سطوح باالتر دخالت منیکنند .این
[ساختار] نهادها را نزدیک به مردم نگاه میدارد .این [ساختار] از توسعه بروکراسی جلوگیری میکند و این ساختار کنرتل مردم را بر مسائلی
که مستقیام به آنها مربوط می شود ،حفظ میکند .این راهی برای یک دموکراسی است که پاسخگوی مردم باقی میماند(این مرا به یاد
اندکی از اصول «تابعیت» کاتولیکی می اندازد) .اما آیا این حقیقتا در حفظ قدرت به صورت محلی موثر است؟ من در شگفتام .پس از
همه اینها مردم در سطح کمونها بایستی حق اظهار نظر دربارەی مسائل مربوط به کانتون را هم داشته باشند .مسائل مربوط به جنگ و
صلح همه را تحت تاثیر قرار میدهد .برای مثال چرا نباید جلسات خیابانی و محالت یک صدا داشته باشد؟ من نگران این بودم که ارجاع
دادن کلیه مسائل مربوط به کانتون به شوراهای کانتونی میتواند به سادگی قدرت را در باال متمرکز کند .روز پس از مالقات هیئت با خلو،
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من در اجالس جهان نوین در ارتباط با حکومت شهرداریهای آزادیخواه یا کنفدرالیسم دموکراتیک سخرنانی ایراد منودم و زمانی که [این
سخرنانی] پایان یافت ،در ردیف جلو دستی باال رفت و این خود خلو بود .وی پرسش من را دوباره از خودم و سخرنان پس از من در پنل،
امینە اوسە معاون وزیر امور خارجه کانتون جزیره ،پرسید .چگونه [ساختار] از پایین به باال را از تبدیل شدن به حالت عکس آن محافظت
کنیم؟
اوسە درباره اهمیت تعهد به اصول دموکراتیک سخن گفت .من موافق بودم و [به آن چیزی] اشاره کردم که بوکچین اغلب میگفت:
«جایگزینی برای آگاهی وجود ندارد» .مردم بایستی حقیقتا متعهد به عقاید ،فراگیر و عملی ساخنت آنها بوده و گوش بزنگ باقی مبانند .اگر
مردم متعهد نباشند ،اگر آنها غافل باشند ،به وسیله این قصور و در طی این مسائل جریان قدرت تبدیل به جریانی از باال به پایین خواهد
شد .قصد دارم به نکته دیگری اشاره کنم که برای اطمینان یافنت از جریان پایین به باالی قدرت ،رضوری است و آن شفافیت است .متامی
سوابق ،تصمیامت و نتایج رایگیریها بایستی عمومی باشد .متامی اطالعات سیاسی و سایر [اطالعات] جهت استفاده در تصمیمگیریها
بایستی برای عموم در دسرتس باشد .همه چیز بایستی شفاف باشد .زمانی که مردم رشوع به پنهان کردن مسائل از یکدیگر کنند ،منیتوانند
تصمیم گیری مناسبی داشته باشند و اگر اجازه یابند در پشت صحنه و با استفاده از اطالعات مخفی تصمیمگیری کنند ،در این صورت ما
دیگر دموکراسی [مبتنی بر] جوامع مردمی نخواهیم داشت .در خصوص همین موضوع دوست من ظاهر بهار نکته اساسی دیگری را
یادآوری میکند« :تنها امید برایروژآوا  Tev-Demاست» او یک بار این را به من گفت و به سازمانی اشاره کرد که مناینده انجمنهای
مردمی مختلف است .ظاهر گفت که او فکر میکند جنبش جامعه دموکراتیک  Tev-Demوسیلهای است برای انتقال خواستههای
گروههای محلی به شوراهای کنفدرالی .من فکر میکنم به نکته درستی اشاره کرده است.روژآوا انجمنهای اجتامعی شهروندی زیادی دارد
و بسیاری از قدرت جامعه دموکراتیک در گرو قدرت آنها خواهد بود .آیا من فکر میکنم که سیستمروژآوا کامال هامن [سیستمی است]
که بوکچین آن را متصور بود؟ نه کامال ،اما احتامال [تصورات بوکچین] ممکن است تا حدی فراتر از تواناییهای حقیقی برش باشد .آنها با
مشکالت اجرایی در کشمکشاند که بوکچین به عنوان یک نظریهپرداز هرگز آنها را پیش بینی نکرد و من فکر میکنم که حتی اشتباهاتی
که مردمروژآوا ممکن است مرتکب شوند ،به اهمیت آینده این ایدهها مربوط میشود.
در ظاهر امر نهادهای قانونگذاری و اجرائی وظایفی برعهدە دارند و انتخابات آزاد در بیشرت عرصەها وجود دارد ،اما آیا فکر منیکنید
همزمان نیرویی فرا قانونی در کار است کە قدرتی بە آن تفویض شدە است کە میتواند راه را بر بیشرت تصمیامتی کە در راستای منافع خود
منیبیند ،سد کند؟
فکر میکنم منظور شام از «نیروی فراقانونی» بایستی پ.ک.ک باشد .البته که بسیاری از بازیگران روژآوا زمانی را در کوهستانهای قندیل
گذرانده و در پ.ک.ک ریشە دوانیدەاند .اما آنها ناگزیرند که هرگونه ارتباط فعال در زمان حال را انکار کنند .به نظر میرسد شام از من در
مورد اتفاقات پشت پرده سوال میپرسید و مطمئنا من اطالعی از آن ندارم .پروفسور آمریکایی مطالعات کُردها ،مایکل گانرت در کتاب خود:
بیرون از ناکجا :کُردهای سوریه در جنگ و صلح ،معتقد است سیستم پایین به باال ناکارآمد بوده و این پ.ک.ک است که در واقع همه چیز
را در پشت صحنهروژآوا به پیش میبرد « .در حقیقت رهربی پ.ک.ک در کوهستانهای قندیل و عبدالله اوجاالن در امرالی کسانی هستند
که از طریق فرماندهان مسئول  PKK/PYDدرمناطق مختلف ،حکمرانی می کنند ».چه شاهدی گواه بر این ادعاست؟ «هامنطور که در
سپتامرب  2013اعالم گردید که شاهین سلو از کوبانی فرمانده کل واحدهای نظامی  PYD/YPGدر سوریه است .وی سابقا عضو کمیته
مرکزی پ.ک.ک و از عوامل فعال در اروپا بوده است .بله حضور افراد نظامی سابق پ.ک.ک قابل بحث است اما این امری قطعی را [اثبات]
منیکند YPG .و  YPJبخشی از سیستمروژآوا هستند؛ آنها در خودمدیریتی دموکراتیک مسئولیت برعهدە داشتەاند و به شیوهای
دموکراتیک هدایت میشوند فرماندهان آنها از طریق رتبه و پیشینه انتخاب می شوند .بیایید فقط جهت پیشربد بحث ،فرض کنیم که این
[موضوع] حقیقت داشته و پ.ک.ک کنرتل همه چیز را در پشت پرده بر عهده دارد .این یک مشکل خواهد بود ،زیرا تاریخ به ما آموخته
است که جنگ میتواند از طریق ساختار فرماندهی ،جامعهای بسیار مستبدتر خلق کند و حتی جامعهای متعهد به دموکراسی رادیکال را
تحت شعاع قرار دهد .مطمئنا هر روزه تصمیامت نظامی گرفته میشود و در سطوح باالی مدیریت [کانتون] جزیره افرادی بسیار کاردان و
با تجربه وجود دارند ،مانند روسای مشرتک کانتون جزیرە؛ هسیە یوسف و شیخ حمیدی دهام ،حسو کە نخست وزیر است یا خلو کە رئیس
شورا است و نیز سایرین ،اقشار باال به نظر کامال پر جمعیت میرسند [که] بدون شک دلیل آن جنگ است .آیا ما تصور میکنیم که آنها از
خواستههای پایین به باالی شهروندان ،بدون به کار گرفنت قضاوت شخصی شان ،اطاعت میکنند؟ پس چه نیازی به افراد کاردان و با استعداد
در باال وجود خواهد داشت؟ هیچ چیز اشتباهی درباره رهربی به وسیله افراد باتجربه وجود ندارد تا زمانی که این رهربان به سطوح پایه
پاسخگو باشند .اگر [سطوح] پایه آنها را دوباره انتخاب کرد ،پس دموکراسی همچنان برقرار است .اما تاریخ همچنین نکته دیگری را در
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مورد زمان جنگ به ما آموخته است :که [جنگ] نیز میتواند دموکراسی را گسرتش دهد .زیرا جامعه در زمان جنگ از مردم طلب جنگیدن و
حتی احتامال کشته شدن دارد .این امر به ویژه در خصوص جامعهای بدون تکنولوژی نظامی پیچیده ،به مانندروژآوایی که متکی به
رسبازان مسلح خود است تا جتهای جنگی ،صادق است .در مورد آتن باستان فکر کنید هوپلیت ،جنگجویان ارتش همچنین شهروندان
جوامع مردمی قانونگذاری اکلسیا بودند ،و همزمان نیز به عنوان پاروزنهای نظامی مورد نیاز نیروی دریایی و کشتیهای جنگی ترایریمز
انجام وظیفه میمنودند و مشارکتهای دموکراتیک را به سطوح پایینتر گسرتش میدادند .بنابراین جوامع [درحال] جنگ به طور متناقضی
ویژگیهای دموکراتیک را تصدیق کرده و یا گسرتش میدهند .این یک نوع تراکم اجتامعی است .این حقیقت که جوامع سه کانتون بایستی
مردم را جهت جنگیدن بسیج کنند ،اعامل زوری در خدمت دموکراسی است .مردم بایستی راضی به جنگیدن باشند ،در آن مشارکت کنند،
مبارزه کنند و مشتاق به فدا کردن جان خود و اعضای خانواده شان باشند .بنابراین رصف نظر از اینکه پ.ک.ک در پشت صحنه تصمیم
گیرنده و مهیا کننده نیروی نظامی هست یا نە ،این [جنگ] بایستی جنگی مردمی بوده و مردم از طریق خودمدیریتی شان در آن به مبارزه
بپردازند« .مردم» شامل کُردها ،اعراب ،مسیحیان و ترکمنها و همه گروههای دیگر است .اگر چیز دیگری جز در جهت [تحقق] بسیج
مردمی نباشد ،دموکراسی بایستی [حامل] برخی حقیقتها باشد.
یادداشتهای سفر آخرتان را کە میخواندم ،متوجە تالش شام برای اظهار “نوعی ترس و هشدار” نسبت بە برخی از مشاهداتتان دربارەی
روژآوا شدم ،مایلم رصیحا بگوئید چە چیز یا چیزهایی بر نگرانی شام میافزاید؟
شام احتامال به مقاله من «تناقضات یک ایدئولوژی رهایی بخش» اشاره میکنید .ایدئولوژی من قبال نوشتهام که ایدئولوژی درروژآوا نیرویی
قدرمتند است و فکر میکنم که تعهد به ایدئولوژی عبدالله اوجاالن جامعه را ایجاد کرده و آن را در کنار هم نگاه میدارد و به طور همزمان
جامعه نیز آن ایدئولوژی را تقویت میکند.روژآوا یک جامعه کوچک است ،ارتباط آن با بسیاری از نقاط دنیا قطع گشته است (به سبب
خصومتهای ترکیه و تحریمها ) و توسط جنگ محصور گشته است .میزان همبستگی جمعی باال بوده و به نظر میرسد مردم آرزوهای
یکسانی را به ویژه برای پیروزیهای نظامی ،به اشرتاک میگذارند .مردم حامیت کرده ،در جنگ رشکت میکنند و در قالب  YPGو YPJ
پیروزیهایی را کسب میکنند .حامیتها قطعا بایستی افزایش یابد .این پیروزیها دموکراسی را تصدیق کرده و احتامال [سبب] حصول
اطمینان از آینده دموکراسی میشود .اما هامن طور که در جاهای دیگر اشاره کرده بودم ،در همه جوامع مردم نسبت به ایدئولوژی حاکم
واکنش متفاوتی نشان میدهند .برخی از آنها در مورد سیستم حاکم بسیار مشتاقاند ،برخی حامیتی منفعالنه دارند ،برخی عقیده خاصی
ندارند و برخی شورشی خواهند بود ،زیرا این در ذات آنها است که شورشی باشند و برخی به مشکالت حقیقی هامن گونه که هستند توجه
میکنند .بوکچین قبال بیان کرده است که در هر گروه یا سیستم سیاسی ،همیشه یک چپ ،یک راست و یک مرکز وجود خواهد داشت حتی
آرمان شهر نیز دارای این طیف است .هیچ نفعی در سعی برای کنار گذاشنت سایر بخشهای و طیف سیاسی یا تالش برای ریشهکن کردن
آنها ،وجود ندارد .همیشه مردمی وجود خواهند داشت که با نظر عمومی غالب مخالفاند و یا باید وجود داشته باشند و پرسش اینجاست
که جامعه بایستی در مورد [این مردم] چه کاری انجام دهد .من فکر میکنم که هر جامعهای بایستی به همەی طیفهای سیاسی اجازه
[حضور] دهد و افراد دارای نقطه نظرات بایستی امکان دفاع از مواضع خود را داشته باشند .من این قضیه را متناقض یافتهام .ایدئولوژی
برای آموزش و انگیزه دادن به مردم جهت خلق یک انقالب رضوری است ،اما همزمان ایدئولوژی نباید تبدیل به [ابزاری] رسگوبگر شود که
مردم را وادار به تبعیت کند .در قرن بیستم جهان تجربههای بسیار زیادی از جوامع ساخته شده بر اساس ایدئولوژی ،کسب کرد .چیزی که
همه ما آموختیم این است که وجود نظرات مخالف در یک سیستم سیاسی سامل ،حیاتی است.روژآوا بایستی بتواند با تفاوتهای فردی از
جمله تفاوتهای سیاسی ،کنار آید.
بریتانیا و آملان هم بە آسامن سوریە رسیدند ،این جنگ نیابتی روز بە روز بە تنگناهای باریکتری هدایت میشود ،بەنظرتان مقاماتروژآوا
خواهند توانست هامن خط سوم مورد ادعایشان را حفظ کنند؟
اساسا مسیر سوم «نه [از] اسد[ می گذرد] و نه از ارتش آزاد سوریه/النرصه» اکنون که روسیه وارد جنگ سوریه شده است ،ما مسیر سوم
دیگری داریم «نه ایاالت متحده/بریتانیا و نه روسیه» .من فکر میکنم که این عاقالنه است ،به ویژه از زمانی که کُردها اهمیت عظیم خود
به عنوان مبارزان زمینی را مکررا اثبات کردهاند[ .این وضعیت] به آنها قدرت نفوذ به هر دو طرف  -هم ایاالت متحده و هم روسیه -را
داده و آنها باید از آن استفاده کنند.
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برگردیم بە بوکچین و اوجاالن ،در نوشتەهای آخرتان بەوضوح می شود فهمید مدتهاست روی اوجاالن و نوشتەهایش مترکز کردەاید .چە
چیزهایی این دو را بە هم وصل می کند و چە نقاط اختالف یا بعضا متناقضی خط این دو را از هم جدا میکند؟
هامنطور که قبال نوشتهام هر دوی آنها زمانی مارکسیست  -لنینیست بوده که خودشان را به اشرتاکیون طرفدار محیط زیست و
دموکراتهای طرفدار مجامع مردمی گذار دادهاند .هر دوی آنها از طریق گذشته مارکسیستی خود به طرق مختلفی طبقهبندی شده و بر
آن غلبه کردند ،اما هر دو انقالبی و ضدرسمایهداری باقی ماندند و هر دو مخالف دولت-ملت اند .هر دو تاریخ نوشتند و رشحی دیالکتیکی
از ظهور سلسله مراتب و سلطه دولتها از ماقبل تاریخ تا زمان حال ،ارائه دادند .هردوی آنها با توامنندسازی مردم در سطح توده و ایجاد
جامعهای اکولوژیک به عنوان جایگزینی برای سیستم رسمایه داری حارض ،درگیر شدند .متاسفانه نوشتههای اوجاالن در زندان به طور کامل
به انگلیسی ترجمه نشدهاند برای منونه خوانندگان انگلیسی زبان هنوز به «جامعه شناسی آزادی» که اغلب به آن ارجاع دادە میشود،
دسرتسی ندارند .پس اطالعات من هم کامل نیست .فقط میخواهم اینجا به نکتهای اشاره کنم ،که ممکن است بهروژآوا و بنا نهادن
جامعهای جدید ،مربوط باشد .زمانی که از آکادمی علوم اجتامعی مزوپوتامیا در قامیشلو بازدید به عمل آوردم ،به ما گفته شد که
پوزیتیویسم رد شده است .بله انتقاد از جامعه شناسی و پوزیتیویسم به قرن نوزدهم باز میگردد ،به درستی اشاره شد که متدهای علوم
طبیعی قابل استناد برای علوم انسانی و زندگی ارگانیک نیستند ،آن اعداد برای تجربیات انسانی قابل استناد نیستند و توانایی رشح مسائل
غیرقابل اندازهگیری مانند فلسفه و اخالق و [علوم] مانند آنها را ندارند .همه اینها درست است .اما هنوز بخشهایی از جامعه وجود
دارد که اعداد برای آنها مفید است ،چیزهایی که قابل اندازهگیریاند .در حقیقت من فکر میکنم که در دنیای حقیقی هر جامعه پویایی
مانندروژآوا ،به علوم اجتامعی نیاز دارد تالش برای [ادامه حیات] بدون آنها مشکل ساز خواهد بود .هر جامعهای از جملهروژآوا ،به
اقتصاد ،علوم سیاسی ،جمعیتشناسی ،جغرافیا نیاز دارد .اعداد و آمار منیتوانند همه آنچه را که در جامعه رخ میدهد ،توضیح دهند ،البته
که نه ،اما این بدان معنی نیست که آنها هیچ سودی ندارند .اعداد برای جامعه و برای دانسنت مسائل مهم آن ،رضوری است .برای دانسنت
اینکه چه تعداد مردم در آن [جامعه] زندگی میکنند ،برای مثال بایستی یک رسشامری وجود داشته باشد .جامعهای که میخواهد اقوام و
مذاهب مختلف را شامل شود نیاز به دانسنت این مسئله دارد که چه تعداد از اقوام و مذاهب در آن وجود داشته و از آنها اطالعات در
دست داشته باشد .نه برای ایجاد مزاحمت ،رسکوب یا جاسوسی آنها بلکه برای خلق سیاستهای مفید در ارتباط با آنها و کمک به بهبود
زندگیهایشان .من متوجه این هستم که بخش اعظم اقتصادروژآوا اکنون به جنگ اختصاص یافته است .اما با این حال به ویژه برای
جامعهای که خواستار حکومتی دموکراتیک است ،بایستی اطالعات مربوط به آن در اختیار عموم قرار گیرد .شهروندان یک دموکراسی
بایستی تصمیمگیری کنند ،برای منونه [در خصوص] چگونگی تخصیص پولها .اما برای تصمیامت [مربوط به] بودجه ،شهروندان به اطالعات
اقتصادی نیاز دارند .چنین اطالعاتی بایستی شفاف و در دسرتس عموم باشند .اگر حیات اقتصادی جامعهای شفاف نباشد ،درهای آن به روی
فساد باز خواهد بود .من منیگویم که اینجا فساد وجود دارد ،میخواهم بگویم که علوم اجتامعیِ اقتصادی نه تنها برای سیستم مالیِ شفاف
بلکه برای خود دموکراسی نیز ،رضوری است و علوم اجتامعی نیازمند کسب اطالعات درباره سایر چیزها مانند رشایط زنان نیز هست .چه
تعداد از زنان در سال گذشته خشونت خانگی را تجربه کردهاند؟ در مورد چند همرسی ،ازدواجهای اجباری و تجاوز چطور؟ وضع قوانین
طرفدار زنان چه تاثیری بر این مسائل خواهد داشت؟ این سوءاستفادهها بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و از نظر اجتامعی و
احساسی بررسی شود تا شهروندان بدانند که کی و چگونه اقداماتی در این خصوص صورت میپذیرد .علوم اجتامعی میتواند اطالعاتی
رضوری جهت خلق سیاستهای بهداشتی (شیوع بیامریها و سایر مسائل بهداشت عمومی) ،برای برنامهریزی شهری و پاکسازی آلودگیها و
موارد دیگر ،ارائه کند .امیدوارم هرچه که من در اینجا بیان داشتهام ،بدیهی بوده و درروژآوا انجام شود .اینها فقط مواردی است که زمانی
که انتقادات وارده به علوم اجتامعی ،برآمده از جنبش کُردی را خواندم ،من را نگران کرد.
بە نظرتان اگر آقای بوکچین زندە بودند ،چە برداشتی از تجربەی مردمی درروژآوا میداشتند؟
فکر میکنم که هر موقع امکان آن را مییافت بهروژآوا سفر میکرد ،مشارکت میمنود ،پیشنهاد میداد ،الهام میبخشید و همکاری میکرد.
او تالش میکرد به ایجاد دموکراسی کمک کند؛ به رسارس خاورمیانه سفر کرده و تالش میکرد انقالب را به فراتر از مناطق کُردها و در رسارس
منطقه گسرتش دهد .و در مورد آن با رسارس جهان سخن میگفت ،با هر کسی که [به او] گوش فرا میداد .این چیزی است که همه ما
کسانی که از آنجا بازدید میکنند بایستی مانند تعهدی اخالقی آن را ادا کنیم.
*جانت بیئل نویسنده کتاب اکولوژی یا فاجعه :زندگی مورای بوکچین ،است که در سال  2015توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انتشار
یافت.
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صنعـتگرایی

م
رگ

صنعتگرايي(اندوسرتياليســم) يــي از ســه پديدهاي(كاپيتاليســم،
دولــت ـ ملتگرايــي و اندوسرتياليســم) اســت كــه خصيصــهي
مدرنيتــهي كاپيتاليســتي ـ بهمنزلــهي ذروهي متــدن مركــزي و
در عــن حــال آغــاز ســقوط آن ـ را مشــخص ميكنــد .صنعــت
عرصــهاي اســت بــه درازاي تاريــخ حيــات اجتامعــي انســان و
محصــول خــرد اجتامعــي او .منيتــوان بــراي آن تاريــخ دقيقــي
را متصــور گشــت چـرا كــه متامــي ابزارهــاي ســاخته و پرداختـهي
دســت انســان جهــت رفــع نيازهــاي اجتامعــي و بــه عبــارت ديگــر
انطبــاق و ســازگاري بــا طبيعــت در ايــن عرصــه جــاي ميگرينــد.
ب ـراي منونــه از ســادهترين آنهــا ســنگي جــا دادهشــده بگرييــم
تــا دســتگاههاي متاماتوماتيــك امروزيــن ـكــه ميبايســت آن را
نتيجـهي يــك تكامــل و فرگشــت تاريخــي و در عــن حال پروسـهاي
بههمپيوســته دانس ـتـ همگــي در گســره و چارچــوب صنعــت
جــاي ميگرينــد .موضــوع اســايس صنعــت ،ابزارهــاي توليــدي
ميباشــد كــه مســتقيام بــا حيــات اجتامعــي رابطــه دارنــد.
صنعــت پديــدهاي اســت مختــص بــه جامعــه و نبايســتي آن را
محصــول دولــت كــه قريــب بــه  5000ســال از عمــر آن ميگــذرد
دانســت .چراكــه ايــن  5000ســال تنهــا نزديــك بــه دو درصــد از كل
حيــات انســان را شــامل ميگــردد؛ هنگامــي كــه 98درصــد مابقــي
حيــات انســاين را در نظــر بگرييــم ،البتــه كــه ايــن بــرش زمــاين
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ِ

انسان-خـــــــــدا

باران بریتان

منيتوانــد چنــدان زيــاد باشــد .امــا در ايــن فاصلـهي زمــاين بــا نهادينگــي تدريجــي و نريومندشــدن دولــت ،عرصـهي صنعــت آرامآرام
شــكيل انحصــاري گرفتــه و همزمــان بــا نهادينگــي مدرنيتـهي كاپيتاليســتي ســايهي شــوم بــورژوازي آن را دربرگرفتــه اســت .عرصـهي
صنعــت بهخــودي خــود خطرنــاك نيســت و حالتــي خنثــي دارد امــا هنگامــي كــه در خدمــت انباشــت ســود و رسمايــه و مشــتي
منفعتطلــب كــه حتــي دهدرصــد كل جامعــه را هــم تشــكيل منيدهنــد ،قـرار گــرد و نـهدر خدمــت بــرآوردن نيازهــاي اجتامعــي،
آن هنــگام اســت كــه فالكــت آغــاز ميشــود .مولــف ايــن مقالــه ســعي نــدارد تــا بـه جزييــات چگونگــي تكويــن پديــدهي صنعــت و
صنعتگرايــي بپــردازد ،امــا ارائـهي شــاي كيل از آن ،نتايجــي كــه بــدان منجــر شــد و اشــاره بــه فالكتهــاي زيسـتمحيطي نــايش
از آن خــايل از فايــده نخواهــد بود.بههمــن دليــل ميتــوان در آغــاز پرســشهايي از ايــن دســت را مطــرح منــود :صنعتگرايــي
چيســت و چــه رابط ـهاي بــا انقــاب صنعتــي دارد؟ آيــا ميتــوان آن را بــا انقــاب صنعتــي يــي دانســت؟ چــه رابط ـهاي ميــان ايــن
پديــده و زيس ـتبوم وجــود دارد؟ چ ـرا ميبايســت تخريبــات زيس ـتمحيطي را كــه ابعــادي جهــاين بهخويــش گرفتهانــد و نهتنهــا
حيــات انســاين بلكــه متامــي ســياره را بــا خطــر نابــودي روب ـهرو ســاختهاند از نتايــج صنعتگرايــي دانســت؟ و دســت آخــر اينكــه
در برابــر خط ـرات نــايش از آن چــه بايــد كــرد ،از كجــا بايــد آغــاز منــود و آلرتناتيــو چيســت؟
اگــر بخواهيــم تعريفــي بســيار فــرده از اندوسرتياليســم كــه معــادل فــاريس آن هــان صنعتگرايــي اســت ارائــه دهيــم ،شــايد
صحيحتريــن و ســادهترين تعريــف ايــن باشــد :صنعتگــري را بــا ديــد يــك منبــع ســود نگريســن .هنگامــي كــه عرص ـهي صنعــت
كــه مبتنــي بــر انباشــت تجربـهي هـزاران ســالهي جامعـهي انســاين اســت ،بــا هــدف ســود و رسمايــه از ســوي رسمايـهداران غصــب
و انحصــاري ميگــردد ،صنعتگرايــي بــه ميــان ميآيــد .كاپيتاليس ـتها بــا مبــدل كــردن صنعــت بــه اب ـزاري ب ـراي حاكــم شــدن بــر
جامعــه ،آن را بــه نريويــي مرگبــار مبــدل كردهانــد .پــس از ســدهي  17كــه تحــوالت در علــوم ،خاصــه علــوم تجــريب و پيرشفتهــاي
تكنولوژيــي راه را بــر توليــد مضاعــف و آســان بــدون اتــكا بـه نــروي يــدي گشــود ،ايــن عرصــه بالفاصلــه دقــت رسمايـهداران را بــه
خويــش معطــوف ســاخت و آنــان بــدون آنكــه زمــان را از دســت دهنــد ايــن عرصــه را تحــت انحصــار خويــش درآوردنــد .ايــن يــي از
خصلتهــاي اســايس رسماي ـهداران ميباشــد ،هركجــا كــه بــوي ســود بــه مشامشــان بيايــد رد آن را ميگرييــد و تــا زمــاين كــه آن را
در اختيــار نگرييــد از پــاي منينشــينند .توليــد انبــوه بــا هزينـهي بســيار كــم ،چيــزي نيســت كــه شــامهي بســيار نريومنــد رسمايـهداران
نتوانــد آن را درك كنــد.
نكتـهاي را كــه ميبايســت بــر روي آن تاكيــد مناييــم ايــن اســت كــه نبايســتي برداشــتي چنــن داشــت كــه گويــا خــود پديــدهي صنعــت
و بهويــژه كيفيــت عرص ـهي صنعتــي يــي دو ســدهي اخــر در قالــب انقــاب صنعتــي مقــر و موجــد متامــي فجايــع اجتامعــي و
در راس آنهــا تخريبــات زيسـتمحيطي اســت(اگر از ديــد اكولــوژي اجتامعــي بــه مســاله بنگريــم منيتوانيــم بــه راحتــي از كنــار آن
گــذر مناييــم؛ چ ـرا كــه كوچكرتيــن تغيــر در محيــط زيس ـت يبدرنــگ حيــات انســان بهمنزل ـهي بخــش اجتنابناپذيــر زيس ـتبوم
را تحــت تاثــر ق ـرار ميدهــد) .فجايــع از چنــان گســرهاي برخوردارنــد كــه نهتنهــا بهتدريــج عرصــه را بــر زندگــي انســاين تنــگ
كردهانــد بلكــه خــود كــرهي زمــن را بــا نابــودي مواجــه ســاختهاند .هامنگونــه كــه اشــاره منوديــم صنعــت بهخــودي خــود پديــدهاي
اســت خنثــي ،امــا اگــر در انحصــار يــك طبق ـهي شــوم و ب ـهدور از اخــاق اجتامعي(بــورژوا ،خردهبــورژوا ،كاپيتاليســت و كســاين از
ايــن دســت كــه همگــي از يــك قامشــند) ق ـرار گــرد و هــدف از كاربســت آن رصف ـاً ســود و رسمايــه باشــد ،ميبايســت فاتح ـهي
همهچيــز را خوانــد!
نزديكتريــن مثــايل را كــه ميتــوان بـراي صنعــت و پديــدهي صنعتگرايــي زد و بــدان تشــبيه منــود هامنــا انــرژي هســتهاي اســت؛
اگــر ايــن انــرژي در خدمــت جامعــه قـرار گــرد و در تناســب بــا زيسـتبوم باشــد البتــه كــه ميتوانــد فوقالعــاده ســودمند باشــد
امــا هنگامــي كــه همــن انــرژي مبــدل بــه مبــب امتــي شــود پتانســيل ايــن را دارد كــه نهتنهــا حيــات انســاين بلكــه متامــي كــرهي
خــايك را نيــز بــا تهديــد انقـراض و نابــودي مواجــه ســازد .صنعــت نيــز دقيقـاً برخــوردار از همــن خصيصــه و كاركــرد ميباشــد .خــود
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صنعــت عرص ـهاي اســت غريقابــل تفكيــك از حيــات اجتامعــي و پديــدهاي اســت كــه بــا انســانيت گــره خــورده اســت .منيخواهــم
وارد مباحــث فلســفي؛ شــايد ايــن تشــبيه مــن فروكاس ـتدهي بيــش از حــد انگاشــته شــود امــا آنچــه كــه ســبب شــده اســت كــه
موجــودي بهنــام انســان را انســان بناميــم ايــن اســت كــه ايــن موجــود بــا توســل بــه هــوش تحليـياش اقــدام بــه ســاخنت و يــا هــان
صنــع در راســتاي توليــد و رفــع نيازهايــش منــوده اســت .بنابرايــن صنعــت پديــدهاي اســت گرهخــورده بــا موجوديــت انســاين و
توجيهــي بـراي حيــات اجتامعــي ،امــا اگــر همــن پديــده در خدمتــي مشــتي انحصارگــر قـرار گــرد و از حالــت ابـزاري بـراي خدمــت
بــه جامعــه خــارج گــردد و خــود بــه هدف(ســود و رسمايــه) مبــدل گــردد البتــه كــه حتــي تصــور نتايجــش ميتوانــد وحشـتزا باشــد.
متاســفانه آنچــه كــه امــروز شــاهد آنيــم نيــز بهحقيقتپيوســن كابــويس اســت كــه انســانيت هميشــه از آن هـراس داشــته اســت .آيــا
عــري را كــه كتــب مقــدس هميشــه از شــومي آن بحــث بهميــان آوردهانــد و انســانيت را از آن برحــذر داشــتهاند ،منيتوانــد هــان
عــري باشــد كــه امــروزه بــدان عــر صنعتگرايــي ميگوييــم؟! گويــي متامــي پيشگوييهــاي كتــب مقــدس واقعيــت يافتهانــد.
در كتــاب جامعهشــنايس آزادي ،رهــر آپــو بهشــكيل رصيــح بــه موضــوع دورگردانيــدن صنعــت از ابـزاري بـراي خدمــت بـ ه جامعــه
اشــاره ميمنايــد كــه ذكــر آن ميتــوان روشــنگرانه باشــد«:صنعت نيــز هامننــد عقــل و خــرد اگــر در خدمــت جامعــه باشــد ،ارزشــمند
اســت .معضــل نــه در خــو ِد صنعــت بلكــه در شــيوهي كاربســت آن نهفتــه اســت .صنعــت ،امكاينســت هامننــد انــرژي هســتهاي.
هنگامــي كــه در راســتاي منافــع انحصارهــا ب ـهكار رود ،ممكــن اســت بــه اب ـزاري تبديــل شــود كــه از فجايــع اكولوژيــي گرفتــه
تــا جنگهــا ،حيــات را بــه نســبت ف ـراوان مــورد تهديــد ق ـرار دهــد .ايــن در حاليســت كــه كاربســت صنعــت بــا هــدف ســود،
هامنگونــه كــه در روزگارمــان بســيار برجســته شــده ،تخريــب زيس ـتمحيطي را نيــز ترسيــع منــوده اســت .در مســر جامع ـهي
مجــازي ،بــه رسعــت راه ميپياميــد .ربوتهــا جــاي ارگانهــاي انســان را بــه رسعــت ميگرينــد .اگــر اينگونــه پيــش رود ،خــو ِد
انســان يبمــورد و نابايســت خواهــد شــد».
در اينجــا ميبايســتي نكت ـهي ديگــري را نيــز خاطرنشــان مناييــم و در ادامــه بــه ماهيــت ايدئولوژيــك و اگــر بجــا باشــد ماهيــت
دينــي صنعتگرايــي بپردازيــم .تصــادم انقــاب صنعتــي و انقــاب يــا بهعبــارت صحيحتــر ضــد انقــاب بــورژوازي در اروپــاي غــريب
ســبب شــده كــه گاهــا چنــن تصــور گــردد كاپيتاليســم و يــا رسمايـهداري را موجــد و منشــا ايــن انقــاب بداننــد و انقــاب صنعتــي را
مخلــوق كاپيتاليســم .در حاليكــه ايــن دو پديــده دو مقولـهي كامـاً جداگانــه ميباشــند .انقــاب صنعتــي در ســر پيرشفــت جامعـهي
انســاين دقيق ـاً همچــون تثليــث روشــنگري ،رفرماســيون و رنســانس محصــول تجــارب چنديــن و چنــد هزارســالهي تحــول و تكامــل
جامعــه ميباشــد .هامنگونــه كــه اشــاره منوديــم صنعــت و پيرشفتهــاي صنعتــي در طــول تاريــخ حيــات اجتامعــي هميشــه وجــود
داشــتهاند؛ آنچــه كــه ايــن انقــاب را در مقــام دومــن انقــاب پــس از انقــاب كشــاورزي ،متاميــز و برجســته ميســازد در كيفيــت
و جهــي اســت كــه انجــام داده اســت .نكتـهي كليــدي كــه موضــوع بحــث مــا نيــز ميباشــد ايــن اســت كــه چــه كســاين و يــا چــه
اقشــاري از ايــن انقــاب ســود جســتهاند.
رسماي ـهدار ،بــورژوا و كاپيتاليســت ،عنوانــش هرچــه كــه ميخواهــد باشــد امــا قــري اســت كــه جامعــه نســبت بــدان هميشــه
ســوءظن داشــته و چنــدان نظــر خوشــايندي در رابطــه بــا آنهــا نداشــته اســت .آنــان در طــول ه ـزاران ســال هميشــه در اليههــا و
شــكافهاي اجتامعــي خويــش را نهــان ســاختهاند و تــا قبــل از انقالبهــاي مردمــي در اروپــا بهويــژه انقــاب كبــر فرانســه كــه
گاه ـاً بــه اشــتباه بدانهــا انقالبهــاي بــورژوازي نيــز اطــاق ميگــردد ،روي ظهــور در جامعــه را نداشــتهاند .بديــن جهــت تــوان
ابـراز وجــود مســتقيم را نداشــتهاند ،زيـرا كــه اخــاق اجتامعــي مانــع از چنــن امــري شــده اســت .انقالبهــاي ســدههاي  17و 18
در اروپــا انقالبهــاي مردمــي و بــا محوريــت آزادي ،برابــري و ب ـرادري بودنــد؛ شــايد حتــي كــي بــه فكــرش هــم خطــور منيكــرد
كــه طبقـهي بــورژوازي مهــر خويــش را بــر ايــن انقالبهــا بزنــد ،امــا گويــي همـهي رشايــط دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ايــن
قــر پــروز از ميــدان ب ـهدر آيــد .يــي از اســايسترين داليــل پــروزي آنهــا ايــن بــود كــه در مرحل ـهي گــذار اروپــا از نظامهــاي
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حز 

مونارشــيك ،آنــان ســازمانيافتهترين قــر بودنــد و بهراحتــي توانســتند نــام خويــش را بــر انقالبهــاي مردمــي بزننــد .ايــن يــك
قانــون مراحــل گــذار و كائــوس ميباشــد .هــر آن كــه توانايــي و پتانســيل مداخلــه و ســازماندهي را داشــته باشــد ،پــروز ميــدان
خواهــد بــود .و اينچنــن بــود كــه رسمايـهدار زنجريهــاي چندهزارســاله را پــاره كــرد و خويــش راخداونــدگار ،صاحــب دولــت و ملــت
و حتــي گســتاخانه خــود ملــت عنــوان كــرد .او كــه اكنــون پــروز ميــدان شــده بــود ،ب ـه شــدت نيــاز بــه ايجــاد تغيــر بنياديــن در
ســاختار فكــري و ذهنيتــي جامعــه را احســاس ميكــرد .چ ـرا كــه مرحلــه ،مرحل ـهي انقــاب بــود و او ميبايســت از همهچيــز ب ـه
نفــع خويــش بهــره ميبــرد.
از ســويي مســالهي تكويــن ملــت مطــرح شــده بــود و از ســوي ديگــر نيــز اروپــا شــاهد انقــاب صنعتــي بــود؛ انقــايب كــه در آن
توليــد از نــروي يــدي گسســته بــود و بــه ماشـنهاي بخــار و ذغالســنگ و  ...ســپرده شــده بــود .امــكان نداشــت كــه ايــن عرصـهي
بهشــدت ســودزا توجــه او را بــه خــود جلــب نناميــد .بــورژوازي از هــر دو مــورد يادشــده نهايــت اســتفاده را بــرد .بــا پيشــرد
ديــن ميلگرايــي نهــاد ســيايس مطلــوب خويــش يعنــي دولــت ـ ملــت (كــه ذروهي متركــز ســود و رسمايــه اســت) را بنيــاد نهــاد.
دولــت ـ ملــت يــي از س ـه پاي ـهي مدرنيتــه اســت .پاي ـهي ديگــرش كــه موضــوع بحــث مــا نيــز ميباشــد هــان صنعتگرايــي و
يــا اندوسرتياليســم ميباشــد .ايــن مقولــه نيــز حالتــي كامـاً ايدئولوژيــك دارد .حتــي ميتــوان آن را نيــز نوعــي ديــن دانســت .ديــن
طبق ـهي بــورژوا! جهــت آنكــه قــادر بــه واشــكايف دقيــق و نتيجهگــري منطقــي از ايــن تحــوالت داشــته باشــيم ميبايســت تحليــي
كامـاً جامعهشناســانه و تاريخــي از مســالهي ژاكوبنيســم در فرانســه ،هلنــد و بريتانيــا داشــته باشــيم كــه در حوصلـهي ايــن مقــال
نيســت(گاها برخــي آنچــه را كــه بــدان ژاكوبنيســم اطــاق ميگــردد رصفـاً محــدود بــه فرانســه ميداننــد ايــن مــورد صحيــح اســت
امــا در ايــن مبحــث منظــور هامنــا روح و انديشـهي ژاكوبنيســم ميباشــد كــه بســيار پيشــر از فرانســه در بريتانيــا روي داده بــود).
امــا بـراي آنكــه بدانيــم كــه بــورژوازي انقــايب چگونــه توانســت پــروز ميــدان گــردد شــناخت ايــن مســاله رضورت دارد و ميتــوان
در مقال ـهاي جداگانــه بــدان پرداخــت .خواننــده ب ـراي درك بهــر ايــن پديــده ميتوانــد بــه نقش ـهي راه رهــر آپــو مراجعــه منايــد.
هنگامــي كــه طبقـهي بــورژوازي بهعنــوان طبقـهي انقــايب بــر رسكار آمــد ،بــه ازميــان برداشــن قالبهــاي منجمدشــده و پوســيدهي
ديــن قــرون وســطي كــه فئوداليتــه و حاكميــت ارشاف را توجيــه ميكــرد نيــاز داشــت .بههمــن جهــت نيــز ديــن جديــد خــود يعنــي
ماترياليســم و پوزيتيويســم را بســط و گســرش داد .از نقطهنظــر هــدف ،ايــن ديــن هيــچ تفــاويت بــا ديــن گويــا خدايــي و آســاين
قــرون وســطي نداشــت .چـرا كــه هــردو در راســتاي تخديــر ذهــن ،ازخودبيگانگــي و توجيــه وضــع موجــود بـهكار گرفتــه ميشــدند.
اگــر اســايسترين هــدف ديــن در قــرون وســطي را توجيــه ارشافيــت و فئوداليتــه در نظــر بگرييــم ،ماترياليســم نيــز اســايسترين
هدفــش توجيــه مرصفگرايــي ،ماديگرايــي ،از ميــان برداشــن اخــاق اجتامعــي و رد متافيزيــي بــود كــه اخــاق و متامــي ارزشهــاي
جامعــه نيــز در ايــن عرصــه جــاي ميگرينــد .براســتي نيــز ميبايســت آن را بتپرســتي مــدرن و ه ـزاران مرتبــه بدتــر از بتپرســتي
هـزاران ســال پيــش در نظــر گرفــت.
ميخواهــم ايــن را بگويــم تــا زمانيكــه جامعــه بهســوي مرصفگرايــي ســوق داده نشــود و محتــواي اخالقيــش را از دســت ندهــد،
صنعتگرايــي نيــز آنچنــان رشــد نخواهــد كــرد و ســود چنــداين ب ـراي نظــام دربــر نخواهــد داشــت .بنابرايــن كاپيتاليســت جهــت
نيــل بــه خدايش(ســود) و يــي گشــن بــا او مجبــور بــه نشــان دادن طريــق و ديــن نويــن خويــش ميباشــد .دينــي كــه هــر نــوع
اقدامــي از يباخالقــي گرفتــه تــا فجيعتريــن نــوع تخريبــات زيس ـتمحيطي را رصف ـاً بهخاطــر كســب ســود بيشــر توجيــه ميكنــد.
فتـح يبرحامنـهي جهــان از ســوي ايــن قــر تنهــا زمــاين امكانپذيــر ميگــردد كــه پيــش از هــر چيــز اذهــان را فتــح و تســخري كنــد.
اشــاره بــه تخريبــايت كــه صنعتگرايــي بهويــژه در طــول يــك ســدهي اخــر بــه بــار آورده اســت خــود موضوعــي اســت ژرف و
گســرده كــه در يــك مقالــه منيگنجــد .ابعــاد ايــن تخريبــات آنچنــان وســيع اســت كــه اگــر متوقــف نگــردد ،همـه چيــز را بــه نابــودي
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خواهــد كشــاند .مســاله ،ديگــر بعــدي انتولوژيك(هستيشناســانه) بــه خويــش گرفتــه اســت و بــه هســتي و نيســتي نهتنهــا نــوع
انســان بلكــه متــام انــواع ديگــر و ســيارهمان پيونــد خــورده اســت .برخــي تخريبــات صــورت گرفتــه از چنــان ابعــادي برخوردارنــد كــه
ج ـران آنهــا تقريب ـاً غريممكــن ميمنايــد .ميتــوان خالص ـهوار بــه برخــي از آنهــا اشــاره منود:ســوختهاي فســييل متامــي پيكــرهي
كــرهي خايكمــان را مســموم منودهانــد .گازهــاي گلخانــهاي توازنــات اقليمــي و دمــاي زمــن را بهشــدت افزايــش دادهانــد و
سوراخشــدن اليــهي ازن كــه هــر روز بــر دامنــهي آن افــزوده ميشــود انســان و ديگــر موجــودات را در معــرض تشعشــعات
راديواكتيــو خورشــيدي ق ـرار داده اســت .شــهرها بــه شــدت درحــال رسطــاين شــدن ميباشــند و رسطــاين شــدن پيكــرهي شــهرها در
مقيــايس كوچكــر بــر ميـزان بيــاري رسطــان در نــوع انســان افــزوده اســت .محيــط زيســت در نتيجـهي زبالههــاي امتــي و شــيميايي
بهشــدت آلــوده شــده اســت .بســياري از انــواع حيــواين در آســتانهي انق ـراض و نابــودي ق ـرار دارنــد .جامعــه كامــا از خودبيگانــه
شــده و بــه صــورت جامع ـهاي مجــازي درآمــده اســت؛ جامع ـهي مجــازياي كــه منــود عينــي ،حقيقــي و ملمــوس نــدارد و كام ـاً
انتزاعــي ،شبيهسازيشــده و بـهدور از حقيقــت و واقعيــت و كامـاً تقلبــي اســت .شــايد بتــوان عــر حــارض را عــر انفجــار هــوش
تحليــي انســاين برشــمرد امــا گرچــه متناقــض بهنظــر رســد ايــن عــر در عــن حــال عــر حامقــت نــوع انســان نيــز ميباشــد .اگــر
تنهــا شــايي از وضعيــت زيسـتبوم و ويراينهايــي را كــه در نتيجـهي ايــن حامقــت ،طبيعــت بــا آن مواجــه شــده اســت در نظرمــان
مجســم ســازيم ،يبدرنــگ بــه ايــن نتيجــه دســت خواهيــم يافــت و شــايد حتــي صفــايت از ايــن بدتــر را هــم بــه انســان كــه ارشف
مخلوقاتخوانــده ميشــود ،نســبت دهيــم.
ميخواهــم كمــي بــه تفصيــل در مــورد برخــي نتايــج صنعتگرايــي بحــث منايــم .يــي از بزرگرتيــن رضبههــاي نــايش از
صنعتگرايــي بــر پيكــره و عرص ـهي زراعــت و كشــاورزي بــوده اســت .هنگامــي كــه از نقطهنظــر تكويــن ،شــكلگريي و تــداوم
حيــات انســان مســاله را تحــت واشــكايف ق ـرار ميدهيــم ،ايــن عرصــه ،عرص ـهاي اســت كــه بــا موجوديــت جامع ـهي انســاين پيونــد
خــورده اســت .حداقــل نــوع نهادينهشــدهي آن قدمتــي پانزدههــزار ســاله دارد و محصــول پيــكار و آزمــون و خطــاي چنديــن و
چندهزارســالهي مادرامنــان اســت .آگاهانــه اصطــاح مادرامنــان را بــه كار ميگــرم چـرا كــه انقــايب كــه در كشــاورزي صــورت گرفتــه
محصــول درايــت ،دورانديــي ،تــاش بــدون چشمداشــت و آيندهنگــري آنــان بــوده اســت .شــايد عجيــب بهنظــر برســد امــا امــروزه
هــر دوي آنهــا هــم عرصـهي كشــاورزي و هــم كاشــفان آن يعنــي زن ـ مــادران بــا يبرشمانهتريــن تجاوزهــا از ســوي فرزنــدان خويــش
مواجــه شــدهاند .ايــن امــر در عــن حــال بيانگــر رابطـه و ديالكتيــي منحرصبهفــرد میــان خــاك و زن ـ مــادر اســت .تنــزل ارزش در
هــر كــدام از آنهــا مطمئنـاً تنــزل در ديگــري را نيــز بــا خــود بـه همـراه خواهــد آورد .در همــن رابطــه ميتــوان بــه ذكــر يــك مثــال
بســنده منــود :دقيقـاً هــان باليــي كــه از راه لقــاح مصنوعــي بــر رس زن آوردهانــد ،در مــورد خــاك كــه در تحليــل آخــر آن نيــز هــان
مــادر ميباشــد بــه مرحلــه اج ـرا گذاشــته ميشــود .منظــورم هــان چيــزي اســت كــه بــدان كشــاورزي صنعتــي گفتــه ميشــود .از
ســويي هـزاران هكتــار زمــن بــه حــال خويــش رهــا ميگــردد و از ســوي ديگــر در يــك باغچـهي گلخانـهاي كوچــك ســعي در توليــد
انبــوه دارنــد امــا توليــدي كــه محصوالتــش نتيج ـهي دخالــت ژنتيــي در خــاك ميباشــند؛ و هدفــش بــه هيــچ نحــوي از انحــاء نــه
نيازهــاي مــريف جامعــه بلكــه كســب ســود در كمرتيــن زمــان مقــرر ميباشــد.رهرب آپــو در مانيفســت متــدن دموكراتيــك در همــن
ارتبــاط تحليــل فوقالعــاده جالبــي دارد كــه اشــاره بــدان فايدهمنــد خواهــد بــود« :همچنانكــه بــا يــك اســپرم بيگانــه ،يــك حاملگــي
و مادريمنــودنِ ســامل ممكــن نيســت ،تلقيــح خــاك از راه بذرهايــي كــه اصــاح ژنتيــي در آنهــا صــورت گرفتــه نيــز نخواهــد توانســت
يــك وضعيــت خــوب مــادري را ســبب گــردد .انحصــارات صنعتــي خــود را بـراي اقــدام بــه چنــن جنــوين در خصــوص زراعــت ،آمــاده
ميمناينــد .شــايد هــم انســانيت بزرگتريــن ض ـ ّد انقــاب را در زراعــت شــاهد گــردد ،حتــي مواجهشــدن بــا آن آغــاز نيــز شــده
اســت».

116

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

يــي از ديگــر مــواردي كــه نيــاز بــه توضيــح دارد مســالهي رسطاينشــدن ميباشــد .در هيــچ عــري از حيــات انســاين شــاهد
رشــد صعــودي بيــاري رسطــان بــه انــدازهي عــر صنعتگرايــي نبودهايــم .منيتــوان از عــدم وجــود ايــن بيــاري در عرصهــاي
گذشــته بحــث كــرد .امــا بــه نظــر ميرســد اگــر ايــن بيــاري در گذشــتهاي دور هــم بــوده باشــد ميبايســت در نتيج ـهي برخــي
مســايل ژنتيــي باشــد .بـراي درك بهــر ايــن معضــل ميبايســت هــر چنــد بــه اختصــار تعريفــي از ايــن بيــاري را ارايــه داد .رسطــان
هــان رشــد نابهنجــار و يبمعنــاي يــك ســلول و بلعيــدن ديگــر ســلولها از جانــب ايــن ســلول اســت تــا جايــي كــه بيــار را از پــاي
در مـيآورد .ســوايل كــه مطــرح ميشــود ايــن اســت كــه چـرا در عــر حــارض شــاهد آمــار روبــه رشــد ايــن بيــاري آن هــم در انــواع
مختلــف ميباشــيم؟ بيــارياي كــه ســاالنه ه ـزاران انســان را بــه كام مــرگ ميكشــد و هنــوز هــم ب ـراي آن درمــان قطعــي يافــت
نشــده اســت .مســلامً اگــر صنعتگرايــي و جامعـهاي كــه در ميــان بتــون و آهــن گرفتــار آمــده علــت مســتقيم ايــن بيــاري نباشــد
امــا بســر اســايساي اســت كــه ايــن بيــاري از آن تغذيــه ميكنــد.
هامنگونــه در بــاال هــم اشــاره شــد ،شــايد ايــن بيــاري معلــول مســتقيم صنعتگرايــي نباشــد امــا از نظــر مولــف ايــن مقالــه
میــان ايــن دو ،نوعــي همبســتگي مســتقيم و يــا هــان مــوردي كــه بــدان همبســتگي مثبــت گفتــه ميشــود وجــود دارد .در يــك
جملــه ميتــوان آن را خالصــه منــود؛ افزايــش و گســرش در يــي مســاوي اســت بــا افزايــش و گســرش در ديگــري .يــي از ديگــر
مــواردي كــه در همــن رابطــه ميتــوان ذكــر كــرد ايــن اســت كــه ايــن بيــاري اساســا يــك بيــاري شــهري اســت .يعنــي نــرخ ابتــا بــه
بيــاري رسطــان بــه مراتــب در شــهرها بيشــر از روســتاها ميباشــد .چ ـرا كــه شــهرها(البته منظورمــان شــهر بهمعنــاي كنــوين آن و
هــان شــهري اســت كــه در معنــاي واقعــي كلمــه مبــدل بــه آغــل و جمعيــت ميليــوين آن نيــز بــه تــودهاي رمهآســا و يبمعنــا مبــدل
شــده اســت) مركــز رشــد صنعتگرايــي ،ماشــيني شــدن انســان و يبمعنــا و يبمفهــوم شــدن او ميباشــند .زندگــي در آنهــا كامــا
شــكيل يبمعنــا بــه خويــش گرفتــهاســت .شــهرهاي كنــوين بهويــژه شــهرهايي كــه بدانهــا صنعتــي اطــاق ميگــردد بــه تودههــاي
يبروح و عظيمــي از يــخ شــباهت دارنــد كــه بهتدريــج در حــال بــزرگ شــدن و بلعيــدن پريامــون خويشانــد .درســت بــه ماننــد يــك
ســلول رسطــاين بدخيــم و فاقــد معنــا!
اجــازه بدهيــد از بعــدي فراختــر ايــن مســاله را تحــت واكاوي قـرار دهيــم .اگــر كــرهي زمــن را بهمنزلـهي يــك ارگانيســم زنــده
در نظــر بگرييــم ـكــه اينچنــن نيــز ميباشــدـ شــهرها بهمنزل ـهي بخــي از ايــن ارگانيســم در صــوريت كــه بــا مناطــق غــر شــهري
داراي تــوازن و تعــادل در متامــي مناســبات باشــند ،آنگاه ميتواننــد مفيــد فايــده نيــز باشــند .در طــول تاريــخ پيــش از عــر
رسماي ـهداري و صنعتگرايــي چنــن بــوده اســت و شــهرها مــكاين ب ـراي پيريــزي و رشــد فلســفه و جســتجوي حقيقــت بودهانــد.
امــا اكنــون در نتيج ـهي صنعتگرايــي و رشــد بهمنآســاي جمعيــت ،شــهرها نهتنهــا از ايفــاي چنــن نقــي عاجزنــد بلكــه برعكــس
بــه مكانهايــي بـراي رشــد واقعيــات منحرفشــدهاي چــون ســكس ،ورزش و هــر مبــدل شــدهاند و ايــن ســه مقولــه را بهمتامــي از
ماهيــت اصيلشــان دور گردانيدهانــد .اگــر بـه ســمي كــه روزانــه ايــن شــهرها بــه اكولــوژي تزريــق ميكننــد توجــه مناييــم ،يبدرنــگ
بــه وخيــم بــودن وضعيــت پــي خواهيــم برد.بــا يــك جملــه ميتوانيــم ايــن مبحثــان را بــه پايــان برســانيم؛ شــهرهاي آلــوده بــه
تودههــاي بدخيــم صنعتگرايــي نهتنهــا در حــال يــك خودكــي تدريجــي[از نقطهنظــر هستيشــنايس شــهر] ميباشــند بلكــه بــا
ايــن خودكــي ،مــرگ انســان و خــدا (منظورمــان نريوهــاي معنــوي و متافيزيــي اســت كــه بخــش اجتنابناپذيــر موجوديــت انســاين
و يــي از ابعــاد انســان اســت كــه او را رسپــا نگــه مـيدارد) را نيــز رقــم زدهانــد.
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سدسازی

امــروزه مــا بــا بحرانهــای مختلفــی روبــرو هســتیم کــه همگــی بــه
دســت خــود انســان شــکل گرفتــه اســت و عــدم حــل ایــن بحرانهــا نیــز
بــه وخیمتــر شــدن اوضــاع میانجامــد .امــروز تخریبــات زیسـتمحیطی
توســط انســان بــه اوج خویــش رســیده اســت؛ از احــداث کارخانههــای که
آالینــدهی هــوا هســتند ،گرفتــه تــا سدســازیهای بیمنطــق و بیرویــه،
همــه و همــه بــه بهان ـهی توســعه و پیرشفــت احــداث شــدهاند .بایــد
پرســید ایــن توســعه و پیرشفــت در راســتای چــه اهــداف و مقاصــدی
میباشــد؟ آیــا متامــی انســانهای اجتــاع بــه ایــن توســعه و پیرشفــت
اعتقــاد و احتیــاج دارنــد؟ آیــا توســعهای کــه دولتهــا بــه بهان ـهی آن،
محیــط زیســت و اقتصــاد طبیعــی جامعــه را بــه عرصــهی انحصــار و
اســتیالی خــود تبدیــل کردهانــد ،را میتــوان اساس ـاً پیرشفـ ِ
ـت جامع ـهی
انســانی قلمــداد کــرد یــا پرسفتــی ناآگاهانــه در راســتای نابــودی انســان
و طبیعــت بــه حســاب میآیــد .در ایــن راســتا مــا قصــد داریــم کــه بــه
یکــی از موضوعاتــی کــه دولتهــا آن را بــه نوعــی نشــان از پیرشفــت و
توســعه ارزیابــی میکننــد و خــط فکــری جامعــه را بـرای قبوالنــدنِ ایــن

ذهنیــت مهندســی میکننــد ،بپردازیــم .در واقــع بحــث ســد و سدســازی یکــی از مهمتریــن ادعاهــای دولتهــای رسمای ـهداری اســت کــه
در راســتای برنامههــای عم ـران ســازمان ملــل متحــد( ،)UNDPبانــک جهانــی و صنــدوق بیناملللــی پــول( )IMFطرحریــزی و برنامهریــزی
شــده اســت .ایــن بــه اصطــاح توســعه و پیرشفــت کــه مــورد ادعــای دولتهــای رسمای ـهداری و تراس ـتهای بینامللــی وابســته بــا آنــان
ـرب شــدیدی بــر زیسـتبوم ،ماهیــت وجــودی و هویـ ِ
ـت ذاتــی انســان گــذارده اســت .اوج ایــن موضــوع را در
انجــام میپذیــرد ،تأثیـرات مخـ ِ
دهههــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه وضــوح میتــوان مشــاهده منــود .در ایـران نیــز ایــن رونـ ِـد جهانــی بــا پشــتیبانیِ ســازمان توســعه و
عمـران ســازمان ملــل و بانــک جهانــی بــه شــدت در برنامـهی کاری دولــت ایـران قـرار گرفــت ،ایــن رونــد بعــد از انقــاب و در حقیقــت پــس
از جنــگ میــان ایـران و عـراق ،در زمــان دولـ ِ
ـت بــه اصطــاح "ســازندگی" هاشــمی رفســنجانی بــا شــدت هرچــه بیشــر گســرش داده شــد.
دولـ ِ
ـت رفســنجانی ســدهای بیشــاری طرحریــزی و احــداث کــرد .حجــم زیــاد ســاخت و ســاز ســدها و بندآبهــا ســبب ایــن موضــوع شــد
کــه در طراحــی و طــرح توجیهــی بیشــر ســدهای بتنــی و خاکــی احــداث شــده در ایـران هیچگونــه تحقیقــی صــورت نگیــرد .توجیهــی کــه از
گذشــته تاکنــون جهــت اقنــاء افــکار عمومــی از جانــب دولتهــای حاکــم بــر ایـران بــه جامعــه ارائــه میشــود ،ایــن اســت کــه ســدها منابــع
مهمــی بـرای تأمیــن بــرق مــورد نیــاز صنایــع ســنگین ایـران میباشــد .بایــد توجــه داشــت کــه در گفتـهی دولــت صداقــت چندانــی وجــود
نــدارد ،چـرا کــه تنهــا بخشــی از واقعیــت را بیــان میکنــد .بخــش تاریــک قضیــه ایــن اســت کــه ســدها و بندهــای احداثشــده و بیهــدف
را بــا توســل بــه ادبیاتــی عوامفریبانــه ب ـرای مــردم بازگــو میمناینــد .حــال مــا بــا گذشــت زمــان از دهههــای  40تــا  50میــادی تاکنــون
و سیاس ـتهای سدســازی تشویقشــده توســط بانــک جهانــی و عاملیــت اجرایــی دولتها(جمهــوری اســامی ای ـران) شــاهد مشــکالت و
معایــب بهوجــود آمــده از جانــب اینگونــه سدســازیها و مدیریــت آبهــای رو زمینــی میباشــیم .از آن جملــه میتــوان بــه شــور شــدن
هرچــه بیشــر دریاهــا ،زیــر آب رفــن زمینهــای حاصلخیــز کشــاورزان ،کــوچ اجبــاری و بیروی ـهی روســتاییان بــه شــهر ،زیــر آب رفــن
ســایتهای باســتانی کــه اهمیــت زیــادی در هویتبخشــی بــه ملیتهــا و قومیتهــای کوچــک و بــزرگ جهــان را ایفــا میکنــد ،داشــته
اســت و همزمــان بــه نوعــی اعــال قــدرت از جانــب کشــورها بــر کشــورهای دیگــر و در مقایــس کوچکتــر آن دولتهــا بــر ملیتهــای
تابع ـهی خویــش از طریــق سیاســت اربابــی و رسوری بــر آبهــای جاری(میــرآب مــدرن) و در نهایــت از میانبــردنِ گســردهی زیس ـتبومِ
جانــوران و گیاهــان در ســطح جهــان شــده اســت .ایــن مقالــه ســعی دارد بــا گــردآوری و دســتهبندی مطالبــی کــه عمــق ایــن فاجعــه را
نشــان میدهــد ،گامهــای هرچنــد کوچــک بـرای آگاهــی مــردم برداریــم؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه سیاسـتهای سدســازی بــه صــورت
گســرده و سیســتامتیکی از ده ـهی  50تاکنــون از طــرف دولتهــا و بــا حامیــت مالــی و فنــی رسمای ـهداری بینامللــی انجــام میپذیــرد،
پــس بحثهــای گفتــهشــده را بایــد بــه صــورت کلیتمنــدی و از جــز بــه کل مــورد خوانــش و تحقیــق ق ـرار داد.
سدســازیهایی کــه توســط دولتهــا انجــام میشــود ،مخالفــان زیــادی در رسارس جهــان دارد و بســیاری معتقدانــد کــه سدســازی رضبــات
جربانناپذیــری بــه محیطزیســت وارد میکنــد .در حقیقــت شــاید بتــوان پیشــینهی نخســتین اعرتاضــات جــدی بــه رونــد شــتابناک توســعهی
سدســازی در جهــان را تــا مــاه مــارس ســال  ۱۹۷۷بــه عقــب بــرد؛ زمانــی کــه کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر ماردلپالتــای
کشــور آرژانتیــن ،بــا عنــوان «کنفرانــس آب» برگـزار شــد و حاصــل آن ،انتشــار اســناد بســیار مشــهوری بــود بــا عنــوانUnited Nations’« :
 »Mar del Plata Action PLANاســناد ارزشــمندی کــه نهتنهــا بــه تصویــب مناینــدگان اغلــب کشــورهای جهــان رســید ،بلکــه هنــوز هــم
آموزههــای منتــج از آن مــورد اســتناد قـرار میگیــرد .امــا نــه آنطــور کــه بایســته و سـزاوار اســت! چـرا کــه اگــر غیــر از ایــن بــود ،امــروز نبایــد
شــاهد وقــوع رخدادهــای پــی در پــی و شــتابانی باشــیم کــه در اثــر توســعهی افراطــی احــداث ســدهای مخزنــی بــزرگ بوجــود آمــده و بــر
ناپایـ�داری رسزمیـ�ن میافزایـ�د« .امـ�روز نبایـ�د اعـتراف میکردیـ�م کـ�ه کـماکان ایـ�ن اندیشـ�هی پیشبرنـ�دهی آبسـ�االران بنیادگـ�را( (�funda
 )mentlist hydrocrastsاســت کــه حــرف آخــر را در نظــام برنامهریــزی کالن اغلــب کشــورها ،بــه ویــژه در اردوگاه جنــوب میزنــد .و اینــک
بــه جایــی رســیدهایم کــه بــه نــدرت میتوانیــم رودخانـهای چــون یلــو اســتون ( )Yellowstoneرا بــا طــول بیــش از یــک هـزار کیلومــر در
جهــان بیابیــم کــه هنــوز بــر روی خــود ســنگینی ســدی را احســاس نکــرده باشــد .بــه نحــوی کــه در فرانســه ،تنهــا شــاخهی باقیامنــده جریــان
آزاد رود رن ( )Rhonنیــز در  ۱۹۸۶بــا یــک ســد بــه اســارت کشــیده شــد و در دیگــر مناطــق اروپــا ،اغلــب رودهــای مشــهور چــون ولــگا،
نیــل ،دجلــه و ف ـرات ،ســیروان ،الونــد رود و کارون هیچکــدام شــاخهای بزرگــر از یــک چهــارم طــول خــود ندارنــد کــه تبدیــل بــه مخــزن
نشــده باشــد! بــرآورد شــده کــه مخــزن ســدها در رسارس دنیــا ،حــدود  ۱۰ه ـزار کیلومــر مکعــب گنجایــش دارنــد کــه ایــن مقــدار معــادل
پنــج برابــر حجــم متــام رودخانههــای جهــان اســت!»()1
آنچــه آشــکار اســت ،سدســازی بــدون ارزیابــی زیس ـتمحیطی و مطالعــات کارشناســی و مدیریــت منابــع آب ،موجــب قربانیشــدن ۹۰
درصــد زیسـتبوم ایـران شــده اســت! بـرای روشنشــدن موضــوع و آسیبشناســی جریانــی بــه نــام سدســازی در ایـران ،از چندیــن منظــر
حــوزهی محیــطزیســت ،آن را مــورد بررســی ق ـرار میدهیــم:
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نخســتین ایـرادی کــه بــر سدســازی مـیرود را اینطــور بازگــو میکنــد« :رودخانههــا بــه ماننــد رگهــا و رشیانهــای حیاتــی بــدن هســتند
و برخــی معتقدنــد کــه ســدها بــه ایــن عملکــرد رشیانــی زمیــن خلــل وارد میکننــد)2(».
ای ـراد دوم مربــوط بــه مناطــق و روســتاهای درون مخــزن ســدها مربــوط میشــود کــه ســاکنان آن مجبــور میشــوند زیس ـتبوم خــود را
تخلیــه کننــد و ایــن اتفــاق موجــب مشــکالت اجتامعــی و تغییــر بافــت بومــی و فرهنگــی آن مناطــق شــود .ســاخت ســدهای متعــدد در
رسچشــمهی رودهــا مشــکالت اجتامعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیســتمحیطی بســیاری را بــرای مــردم باالدســت ســدها ایجــاد کــرده
اســت؛ بهگون ـهای کــه محــل ســکونت طوایــف و روســتاهای بســیاری را در حــوزه باالدســتی رودخانههــا بــه زیــر آب بردهاســت و باعــث
کــوچ اجبــاری مــردم ،دورشــدن از هویــت بومــی و عالیــق معنــوی ،آوارهشــدن ،بیــکاری و مشــکالت معیشــتی میشــود.
ایــراد ســوم در مــورد زمینهــای کشــاورزی ،باغهــا و درختهایــی اســت کــه در مخــازن ســدها واقــع شدهاســت .زمینهایــی کــه در
بررســی احتــاالت پیامــد سدســازی بــه زیــر آب م ـیرود و در پــی آن ،اف ـرادی کــه در ایــن زمینهــا کار میکردنــد کار خــود را از دســت
میدهنــد و ممکــن اســت موجــب تشــدید بیــکاری و ایجــاد شــغلهای کاذب شــود.
ایــراد چهــارم در پروســهی سدســازی ،مناطقــی بــا عنــوان میــراث فرهنگــی را در برمیگیــرد .معضلــی کــه بــا پیــشروی سدســازیهای
بیرویــه و غیراصولــی موجــب نابــودی و زیــر آب رفــن بســیاری از آثــار باســتانی در کوردستان(کرمانشــاه ،ایــام ،کوردســتان) اســتان
خوزســتان در منطقـهی ایــذه در طــرح کارون  ،۳تخریــب دههــا تپـهی باســتانی از جملــه تپههــای زیــرهزرد ،پــا گچــی ،مولوچــه ،محوطـهی
شــاه جنیــد ،محوط ـهی عباسعلــی ،تپ ـهی گــوراب ،تپ ـهی قــزو و… ب ـرای ایجــاد تاسیســات جانبــی و کانالهــای پاییندســت ســد جــره
رامهرمــز و احتــال نابــودی دههــا محوط ـهی تاریخــی از جملــه ســدی مربــوط بــه دورهی ساســانی موســوم بــه جــره ،چنــد گــور دخمــه،
خانههــای متعلــق بــه دورهی اســامی ،قنــات و کاریزهــای پشــت ســد و حــدود هشــت کیلومــر از تنگــه بالغــی بــه هم ـراه متامــی آثــار
تاریخــی آن پــس از آبگیــری ســد ســیوند و بســیاری از ایــن دســت شــده اســت.
ایراد پنجم در رابطه با وقوع حوادث ناشی از شکستهشدن سدها در دنیاست که موجب بروز خساراتی به پاییندست میشود.
ایـراد ششــم ،هزینههــای سدســازی بــا اهــداف تولیــد انــرژی برقآبــی اســت کــه نســبت بــه دیگــر روشهــای تولیــد بــرق ،نظیــر هســتهای،
حرارتــی و … کــه در کشــورهای توســعهیافته اصــول تثبیتشــدهی تولیــد بــرق محســوب میشــوند ،معمــوالً هزین ـهی اولیــه آن بیشتــر
اســت.
هفتمیــن ای ـراد در حــوزهی سدســازی ای ـران مربــوط میگــردد بــه مدتزمــان ســاخت ســدها و نیروگاههــای بــرق آبــی کــه معمــوالً بیــش
از روشهــای حرارتــی و انــواع دیگــر اســت.
ای ـراد هشــتم ،ایجــاد مشــکل ب ـرای آبزیــان اســت .بــه دلیــل اینکــه بــا ســاخت ســدها و بره ـمزدن رژیــم طبیعــی رودخانــه ،اختاللهایــی
در رونــد طبیعــی جریــان آن ایجــاد میشــود و باعــث بــروز مشــکالتی ب ـرای آبزیــان و تولیــد مثــل انــواع آنهــا میشــود.
اصــوالً بــه اعتقــاد کارشناســان و انجمنهــای حفاظــت از محیطزیســت ،پروژههــای سدســازی در دو مرحلــه بــه محیــط زیســت آســیب
میرســاند؛ یک��ی در مراح��ل سـ�اخت و دیگ�رـی در مرحل��ه آبگیـ�ری .در مراحــل ســاخت ســد بــه دلیــل هجــوم انبــوه ماشــینهای ســبک و
ســنگین و همچنیــن نیــروی انســانی زیــادی کــه بــه منطقــه وارد میشــود ،یــک زیس ـتبوم بکــر کــه شــامل گونههــای مختلــف گیاهــی و
جانــوری اســت مــورد هجــوم قـرار میگیــرد کــه در همیــن مرحلــه اگــر رشایــط طبیعــی زیسـتبوم مــورد بیتوجهــی قـرار گیــرد ۸۰ ،تــا ۹۰
درصــد اکوسیســتم بهکلــی نابــود میشــود .امــا در مرحلــه آبگیــری نیــز صدمــات زیــادی بــه مناطقــی کــه زیــر آب مـیرود وارد میشــود.
معمــوالً در ایــن مناطــق مجموع ـهای از علوفهزارهــا ،مرتعهــا و حتــی جنــگل وجــود دارد کــه بــه هم ـراه جانــداران فراوانــی کــه در ایــن
مناطــق زیســت میکردنــد بــه زیــر آب میرونــد .هامنطــور کــه در زمــان احــداث ســد کرخــه جنگلــی بــا  ۱۵۰۰اصلــه درخــت بــه زیــر
آب رفــت .جالــب آنکــه بدانیــم احیــای هــر کــدام از ایــن اکوسیســتمها شــاید بــه ســالها زمــان نیــاز داشــته باشــد کــه البتــه در بیشتــر
مــوارد بــه دلیــل بکربــودن اکوسیســتم ایــن مناطــق احتــال وجــود گونههــای جانــوری و گیاهــی نــادر و در معــرض خطــر نیــز وجــود دارد
کــه بـرای حفاظــت و نگـهداری آنهــا نیــز راهــکار مناســبی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .عــاوه بــر آن وقــوع زلزلههــای القایــی ناشــی از
نخســتین آبگیــری در محــدودهی مخــازن ســدهای بــزرگ ،مناطــق باالدســت را همــواره زیــر شــعاع قـرار میدهــد .حــال بــا چنیــن رونــدی
گفتــه میشــود کــه احــداث  ۶۰۰ســد جدیــد نیــز در دســتور کار وزارت نیــرو قـرار دارد!

.
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آبگــر ســدها بــه نقــاط ديگــر و در نتيجــه از دســت رفــن زمینهــا و خانههایشــان مهمرتيــن اثــر اجتامعــی سدسازیســت .عــاوه بــر
ايــن ،کاهــش آب کشــاورزی در مناطــق پايیــن دســت ســدها اقتصــاد محلــی را دچــار دگرگونــی میکنــد و ايجــاد ســيالبهای مصنوعــی
کــه بــا بــاز کــردن دريچههــای ســد بــرای تنظیــم آب آبگــر ســد صــورت میگــرد بــه فرســايش خاکهــای پايیــن دســت میانجامــد.
آبگريه�اـی دامئـ�ی س��دها نيـ�ز منج��ر بهــ ب�رـوز بيامریه��ای بـ�ا زمين��ه آب�یـ نظی��ر ماالريـ�ا و س��الک میگ��ردد .همچنیــن نفــوذ زبان ـهی آب
شــور دریــا بــه رودخانههــا در نبــود آب شــیرین ،باعــث از میــان رفــن متــام آبزیــان رودخانـهای میشــود کــه گونههــای خــاص رودخانـهای
را در معــرض خطــر انق ـراض ق ـرار میدهــد .شورشــدن آب رودخانههــای کارون ،بهمنشــیر و دریاچ ـهی ارومیــه فاجع ـهای زیس ـتمحیطی
اســت کــه ناشــی از بیتوجهــی بــه پیامدهــای سدســازی در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده اســت .منونـهی دیگــر ،کمشــدن حجــم آب ورودی
بــه رودخان ـهی تامینکننــده دو تــاالب هورالعظیــم ،شــادگان و رساب نیلوفــر کرمانشــاه اســت کــه نشــان از بــه خطــر افتــادنِ تاالبهــا و
رسابهــای از ایــن دســت در ای ـران میباشــد .در واقــع مــوارد یــاد شــده موجــب صدمــات جربانناپذیــری بــر محیطزیســت و جامع ـهی
انســانی وارد میکنــد.
دقــت کنیــم کــه نظیــر چنیــن جمالتــی را بارهــا و بارهــا در طــول یکــی دو دهـهی اخیــر تــا چــه انــدازه از زبــان متولیــان صنعــت آب کشــور
شــنیده و میشــنویم .پیوســته بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود کــه ســهم قابــل توجهــی از پتانســیل آبــی ای ـران ،بــدون اســتفاده از دســرس
خــارج شــده و بــه دریاچههــای داخلــی یــا آبهــای آزاد میریــزد .ا ّمــا انــدک اف ـرادی هســتند کــه بــا خــود ایــن پرســش را طــرح میکننــد
کــه اگــر متامــی نزدیــک بــه  ۳۰۰ســد برنامهریزیشــده ب ـرای کشــور ســاخته شــده و بدینترتیــب ،هم ـهی اندوخت ـهی ســطحی آب کشــور،
بــه اصطــاح مهــار شــود ،آنــگاه بــا ریههــای خروشــان رسزمیــن مــادری ،چــون کارون ،زاینــدهرود ،ســفیدرود ،کرخــه ،خرســان ،رسبــازُ ،منــد،
زرینـهرود و … چــه میکنیــم؟! آیــا میخواهیــم هــان بالیــی را کــه بــر رس کلـرادو ،قـمرود ،قرهچــای ،کــر و ســیوند ،هیرمنــد و … آمــده
اســت را دوبــاره تک ـرار ســازیم و نهتنهــا تنــوع زیســتی ناهمتــای جانــوری و گیاهــی زیس ـتمندان متکــی بــه آب رودخانههــای موصــوف
را از بیــن بــرده ،بلکــه سببســاز نابــودی کامــل جلگـهی پاییندســت در پایــاب شــویم؟ هــان گونــه کــه دشــت رسســبز مســیله را از دســت
دادیم؟
  آری ،چرچیــل راســت میگفــت! پــول نیــل ،را رسانجــام جــال عبدالنــارص بــا احــداث ســد غولپیکــر آســوان ،رس ســفرهی مــردم آورد!
و اینــک چیــزی جــز زمینهایــی از همیشــه شــورتر ،ملیــزرع و مســموم ،بــا کمرتیــن زیســتمند گیاهــی و جانــوری بــرای مرصیهــای
ساحلنشــین باقــی منانــده اســت .در عــوض ماالریــا کــاکان بیــداد میکنــد و بســیاری از گونههــای آبــزی نیــل بــا خطــر انق ـراض کامــل
مواجــه گشــتهاند .با نگاهــی جهانشــمولتر میتــوان ارادهی اســتیالگرایانه را در چارچــوب نهادهــای وابســته بــه رسمای ـهداری بیناملللــی
مشــاهده منــود ،بــه جــرأت میتــوان گفــت :فرجــام نامیمــون ســاخت بیــش از  ۴۵هــزار ســد در جهــان ،توســط حامیــت آبســاالران
بنیادگرایــی -کــه بــا کمـک از جانــب بانــک جهانــی و صنــدوق بیناملللــی پــول و مراکــز فنــی و مالــی وابســته بــه آنــان -کــه بــا غــرور متــام
بــه جنــگ قوانیــن طبیعــی رفتنــد ،هیــچ زمــان چــون امــروز ملمــوس و قابــل درک نبــوده اســت  .فراطگرایی در هــر حــوزهای میتوانــد
خطرنــاک باشــد ،حتــی در صنعــت آب و حتــی در محیــط زیســت (اکولوفاشیســتها) .ایــن فقــط افراطگرایــی مذهبــی و بنالدنیســم
نیســت ک��ه میتواندــ بح��ران بیافرین��د! .درسگرفــن از ایــن موضوعــات امــری مهــم اســت کــه دولــت و حکومــت جمهــوری اســامی ایـران
از آنهــا ظاهـرا بهــرهی چندانــی نگرفتـه اســت ،چـرا کــه بــه دیــدی کامـاً ســودمحورانه و سیاسـیوار و پوزیویســتی بــه محیطزیســت نــگاه
میکنــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه بــه تأثی ـرات مخــرب ایــن مهندس ـیکردنهای محیطزیســت توجهــی ننامیند،بــه نظــر میرســد
کــه ب ـرای آنهــا حیــات انســانی و رابط ـهی انســان و طبیعــت و هویــت زیســتی قومیتهــای ســاکن در آن مناطــق -کــه دولــت دســت بــه
مهندســی و تغییــر عامدان ـهی محیطزیســت میزنــد -بیمعنــی میباشــد ،چ ـرا کــه منطــق و ذهنیــت اج ـرا و دس ـتکاری منــودن طبیعــت
تأثیــر گرفتــه شــده از منطــق بیشــینه ســودی و قــدرت اســت کــه در خدمــت دولــت ،صنایــع و رسمای ـهداران وابســته بــه آن اســت و نــه
جامعهی انســانی!؟.
منابع:
1ـ گذری بر سدهای قدیمی ایران
2ـ سیدفتحالله صدر یزاده (مهندس سازه از دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری طرح سد و نیروگاه کارون )۴
3ـ ایرانشهر ـ سدساز ،قاتل نان؟
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هاوار کرماشان
چرایــی یــا فلســفهی وجــودی مجلــس خــرگان رهــری در نظــام جمهــوری
اســامی ایــران را بایــد در بعــد نظــری و تاریخــی و نــگاه بنیانگــذاران
آن بــه مســائل مربــوط بــه نحــوهی حاکمیــت در جامعــه جســتجو
کــرد .بازتــاب یــا درومنایــهی اندیشــهی ایرانشــهری و همچنیــن حالــت
بومیســازی انحرافــی اندیشــهی فلســفی یونــان باســتان را میتــوان در
بنیــان ایــن مجلــس بــه وضــوح مشــاهد کــرد .نخســت بحــث مربــوط بــه
اندیشــهی ایرانشــهری را کــه قائــل بــه وجــود و هســتییابی جامعــه از
وجــود یــا هســتیای برخــوردار از جوهــره یــا ذاتــی الهــی اســت .هــان
ذاتــی کــه آن را بــا عنــوان فرهایــزدی میشناســیم .آنچــه کــه در نهــاد
شــخص اول بــه صــورت یــک عطیــهی الهــی و مقــدس وجــود دارد و
تنهــا از طریــق خونــی و وراثتــی بــه جانشــینان انتقــال مییابــد .ایــن را
میتــوان در ســنگ نبشــتهها و ســایر لوحههــای باســتانی کــه در آن
فلشهــای متــادی بــه صورتهــای تغییریافت ـهی ایــن جوهــره و ذات و
انتســابش در نهایــت بــه خداونــدگار اشــاره دارد ،مشــاهده کــرد .ایــن نــوع
از تقســیمبندی ،امــکان عــروج و رســیدن بــه ایــن مــکان را ب ـرای تابعیــن
و اف ـراد جامعــه را بــه صفــر میرســاند .در مقابــل یــک ذات یــا عطی ـهی
مقــدس کــه از حامیــت تــام و الیـزال هســتی بخــش برخــوردار اســت ،تنهــا
میتــوان ،متکیــن و اطاعــت پیشــه منــود .فقــط یــک امــکان وجــود دارد و
آن هــم تــوان نزدیکــی و انــس بــا ایــن فــره باشــکوه اســت .ایــن نــوع از

معیــت هــم تنهــا در صــورت درک و فهــم بهــر و ســعی در تفهیــم منــودن و توضیــح عمیقتــر آن امــکان دارد .حتــی اگــر هزمیــت یــا آفتــی بــر آن وارد
آیــد ،متــام تــاش جامعــه بایــد در راســتای برقـراری دوبــارهی آن بــر راس جامعــه معطــوف باشــد .زیـرا او اســت کــه بــه رسچشــمهی آگاهــی ،دانــش،
علــم و بصیــرت وصــل اســت .دانــش او هــم بـرای خیــر جامعــه و مصلحــت ،یــک الزم بــی چــون و چـرا اســت .البتــه فــره ایــزدی تنهــا بــه مــردان تعلــق
دارد و نیمــی از جامعــه از آن بیبهرهانــد .یعنــی زنــان از آن ســهمی ندارنــد .منیتــوان آن را بــا عدالــت الهــی در تبایــن دانســت .شــاید ســوال شــود
کــه چ ـرا موضــوع عدالــت الهــی را پیــش کشــیدیم؟ یکــی از بحثهایــی کــه در رابطــه بــا فــره ایــزدی مــدام مطــرح میشــود و حتــی در مســالهی
حاکمیــت کنونــی نظــام هــم جــزو ابداعــات اســت ،همیــن مســالهی عــدل خداونــدی و نحــوهی اعــال آن یــا اعطــای آن بــه جامعــه میباشــد .اشــارهی
مــا بــه موضوعــی اســت کــه در فقــه شــیعه از آن بــه بــاز نگــه داشــته شــدن درگاه فیــض خداونــد یــاد میشــود.
ببینیــد در اندیش ـهی اســامی و بــا توجــه بــه آی ـهی « العلــم النــور و اللــه النــور»  ،علــم ،دانــش و آگاهــی و بصیــرت بــه وجــود آورنــدهی روشــنایی
و ســعادت اســت .خداونــد نیــز جمیــع علــوم و انــوار اســت .بصیــر و علیــم اســت .پــس آیــا میشــود در ســایهی آگاهــی و بصیــرت و عــامل بــودن
بــه خداونــدی دســت یافــت؟ یــا حداقــل خالــق بــود؟ در جــواب بایــد بگویــم کــه یکــی از گفتههــا در افســانهای کــوردی را بــه یــاد م ـیآورد کــه
میگویــد« خداونــد را از تــرس دانایــان بــه آســان بردنــد» .ایــن دیــدگاه بســیار مهمــی اســت .نشــانگر انحصــار علــوم یــا رسچشــمهی آگاهــی علــوم
اســت ،در صورتــی کــه بایــد ایــن آگاهــی نــر گشــته و دیگـران هــم از آن بهرمنــد شــوند .ایــن آگاهــی بایــد از طریقــی بــه بنــدگان منتقــل شــود .بــا
توجــه بــه حدیــث حــرت محمــد « انــا مدینــه العلــم و علــی بابهــا» جایــی و راهــی بـرای ورود و برخــورداری از ایــن شــهر علــم وجــود دارد .بــا توجــه
بــه دیــدگاه فقــه شــیعه ،درگاه فیــض و عــدل الهــی از طریــق انتقــال ایــن بصیــرت و آگاهــی ب ـرای همیشــه بــاز میمانــد و بســته نخواهــد شــد .امــا
بــه مثابــه هــان مــورد در اندیشـهی ایرانشــهری کــه فــره ایــزدی را محــدود بــه عــدهای از افـراد خاصــه و برگزیــده میدانــد ،ایــن اندیشــه نیــز هــان
محدودیــت را دارد و برخــورداران ،سلســلهی امامانــی هســتند کــه دَر ورود بــه شــهر علــم برایشــان گشــوده شــده و از طریــق کســب علــم و دانــش و
در ســایهی آن از موهبــت و تــوان مدیریتــی جامعــه برخــوردار میشــوند .ســوال مطــرح شــده در ایــن قســمت ایــن خواهــد بــود کــه آیــا هــر مدیریتــی
تنهــا برخاســته از ایــن نــوع دانــش و آگاهــی اســت و تنهــا امامــان هســتند کــه تــوان دریافــت و بکارگیــری آن را دارنــد؟ آیــا راههــای رســیدن بــه علــوم
تنهــا در ماوراءالطبیعــه قـرار دارد؟
مــا بــا یــک دســتهبندی علــوم مواجهایــم .البتــه از نظــرگاه فقــه اســامی شــیعه ،علــوم فقهــی و علــوم خــارج از فقــه کــه هــر دو نیــز در حــوزه
تدریــس و خوانــده میشــوند .علــوم فقهــی کــه منبــع آن لدنــی اســت .امــکان دریافــت آن بــدون واســطه ب ـرای همــه وجــود نــدارد .دارنــدگان ایــن
دانــش و آگاهــیِ الهــی هســتند کــه تــوان و قــدرت بــر قـراری حاکمیــت را دارد .چـرا؟ بــا توجــه بــه اینکــه خــدا خواهــان برقـراری عدالــت در جامعــه
اســت ،نحــوهی برقـراری ایــن عدالــت را هــم بــه صــورت وحــی و از راه بازگذاشــن درگاه فیــض الهــی منتقــل منــوده اســت .پــس ،از ایــن منظــر ،عامــه
یــا مــردم یــا تــوده حتــی اگــر تحصیــل کــرده و دانشــمند باشــند و فقــه نخوانــده باشــند ،تــوان مدیریــت و حاکمیــت ندارنــد و الجــرم بایــد تابــع باشــند.
تنهــا مجتهدیــن تلمــذ منــوده در حــوزه هســتند کــه بــا واســطه و در غیــاب امــام میتواننــد بــه بخشــی از ایــن تــوان مدیریتــی دســت یابنــد .تــا بــه
اینجــا فرقــی بــا موضــوع ایرانشــهری نــدارد .خصوصــا در موضــوع نحــوه ی عملکــرد و رابطـهی آن بــا تــودهی مــردم ،هــر دو نظــرگاه بــر هــم انطبــاق
دارنــد .عقیــدهی ایرانشــهری قائــل بــه تبعیــت تــام و متــام اســت و والیــت فقــی هــم معتقــد بــه هــان تابعیــت و گــردن نهــادن بــه حاکــم اســامی
در قالــب التـزام عملــی از راه تقلیــد از یــک مجتهــد مــورد تاییــد و اجــازه یافتــه از هــان حاکــم اســامی اســت .جالــب اینجاســت کــه ،فــرد هــر چنــد
هــم کــه در مــدارس عالــی تحصیــل منــوده باشــد ،خالــی از تــوان مدیریتــی جامعــه و قــدرت تشــخیص عدالــت اجتامعــی اســت .بـرای همیــن بایــد بــه
تقلیــد روی آورد ،یــا در بهرتیــن رشایــط بـرای مدیریــت ،همیشــه یــک نفــر از مراجــع یــا فــارغ التحصیــان یــا ُم َع َّمیــن حــوزه را در کنــار داشــته باشــد تــا
در تشــخیص عدالــت بــه او نهایــت کمــک را بنامیــد .الزم بــه ذکــر اســت ،افـرادی کــه خـارج از حــوزه نیــز تحصیــل میمناینــد ،در محیــط دانشــگاهی
اســامی شــده بــا هــان معیارهــای حــوزه بــه فراگیــری دانــش و علــوم مشــغول میباشــند.
تقلیــد منــودن یــا بــه تقلیــد واداشــن الکــن و ناتــوان دانســن جامعــه از لحــاظ تــوان ذهنیتــی اســت .ایــن امــر در توضیــح مشــارکت سیاســی و شــورایی
منــودن ادارهی حکومــت ،بنبســت ایجــاد میمنایــد .بـرای همیــن قائــل بــه قـراردادن یــک گــروه از دانایــان و فرزانــگان اســت کــه امــر حیاتــی اداره و
هدایــت جامعــه را برعهــده بگیرنــد .بقیـهی افـراد بــا اطمینــان خاطــر از وجــود عدالــت اجتامعــی و تضمیــن آن از ســوی ایــن گــروه از دانایــان ،بایــد
بــدون دغدغــه بــه زندگــی و مشــارکت سیاســی تعریــف شــده بپرادزنــد .در ایــن قســمت اندکــی لغــزش بــه حاکمیــت گروهــی از آریســتوکراتهای
فرزانــه در اندیشـهی ارســطو را شــاهدیم .ایــن امــر را نیــز بــا توجــه بــه مســالهی اجــاع و قیــاس مربــوط بــه احــکام سیاســی در اســام میتــوان فهمیــد.
البتــه اجــاع همــه نخواهــد بــود ،بلکــه تنهــا اجــاع یــک گــروه از فقههــا منظــور اســت .در نــوع تلفیــق اندیشـهی یونانــی و اســامی بازگشــت بــه
اندیش ـهی افالطــون کامــا قابــل مشــاهده اســت .بایــد بگوییــم کــه هــم در اندیشــه ایرانشــهری و هــم افالطونــی مرجــع متامــی ســنجشها و می ـزان
هــان دانــش و آگاهــی حاکــم ،فیلسوفشــاه افالطونــی یــا امــام_ شــاه اســامی (فقــه شــیعه) اســت .یعنــی اوســت کــه تشــخیص داده ،شــناخت دارد و
پارامرتهــا را تعییــن میمنایــد .خصوصــا بــا توســل بــه عــامل غیــب.
بازتــاب اندیش ـهی افالطــون در اندیش ـهی فارابــی یکــی از بنیانهایــی اســت کــه در نهایــت بــه ایجــاد نظــام والیــت فقیــه و مجلــس خــرگان رهــری
انجامیــده اســت .فارابــی هــم بــه مثابــه افالطــون رابط ـهی حاکــم و تابعیــن یــا مدینــه را بــر اســاس دانــش حاکــم میدانــد .بــا ایــن تفــاوت کــه در
اندیشـهی افالطــون فیلســوف _ شــاه خــود بــه کشــف نظــم موجــود در هســتی میپــردازد و تــا زمانــی کــه زنــده اســت خــود قوانیــن را اســتنتاج منــوده
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و در جامعــه بــه اج ـرا میگــذارد .در دوران عمــر خویــش ،خــود بــه تربیــت اف ـرادی میپــردازد کــه دریافتهــای او را پــس از مرگــش تدویــن منــوده
و بــه صــورت قانــون درآورنــد .یعنــی دانــش و شــناخت فیلســوف _ شــاه بــه تدویــن قانــون میانجامــد .امــا در اندیش ـهی فارابــی و فلســفهی نبــوی
ایشــان ،امــام _ شــاه خــود بــه کشــف منیپــردازد .زی ـرا دانــش بــه واســطهی وحــی بــه پیامــر نــازل شــده و شــناخت و دانــش بــه او رســیده اســت.
پیامــر اســام بـرای بازمانــدگان بعــد از وفاتــش ،نحــوهی دســت یازیــدن بــه ایــن شــناخت را در حدیــث ثقلیــن اشــاره منودهانــد .یعنــی پیامــر خــود بــه
تربیــت گروهــی بـرای قانونگــذاری اقــدام منیمنایــد .بلکــه قانــون نوشــته شــده یــا فرســتاده شــده توســط خداونــد را بــه سلســلهی ســادات میســپارد.
یعنــی قوانیــن تدویــن شــده و بایــد از آن در حاکمیــت و حکومــت اســامی اســتفاده شــود .چـرا کــه امــام _ شــاه قوانیــن را بــه امانــت دارد و میتوانــد
اســتنتاج الزم را صــورت دهــد.

اما در دروان غیبت چه؟

در ایــن قســمت فاربــی از اندیش ـهی ارســطو بهرمنــد شــده و بــا توجــه بــه اینکــه معصومیــت امــام و قــدرت متییــز او در میــان جامعــه نیســت ،لــذا
بایــد گروهــی از فقههــا و مجتهدیــن ایــن نقیصــه را تحــت پوشــش ق ـرار دهنــد ..کــه برگرفتــه از هــان جمــع آریستوکراســی فرزانــه در اندیش ـهی
ارســطو اســت .هــان مــوردی کــه در نظــام جمهــوری اســامی بــه تشــکیل مجلــس خــرگان میانجامــد .البتــه فارابــی در امــر شــناخت تنهــا فلســفه را
کافــی منیدانــد و رشیعــت را کــه هــان قوانیــن دریافتــی توســط نبــی اســت را الزم میدانــد .امــا بــاز هــم بــه دلیــل اینکــه جامعــه را فاقــد تــوان در
امــر شــناخت و داشــن نظــرگاه سیاســی و اجتامعــی میدانــد ،دارای نواقصــی اســت .در اندیشــه فارابــی برخــاف افالطــون شــناخت بعــد از فیلســوف
اول یــا نبــی شــناخت از یــک مقطــع زمانــی اســت و انطبــاق رشیعــت دریافــت شــده بــا نیازهــا و مقتظیــات جدیــد اســت .لــذا در اندیشـهی افالطــون
دانــش کســب شــده توســط فیلســوف بــه قانــون میانجامــد و در اندیشـهی فارابــی رشیعــت یــا نامــوس آســانی بــه فقــه میانجامــد .کار فقــه هــم
کــه اســتنتاج و انطبــاق بــا زمــان اســت.
فارابــی در نهایــت حکومــت را بــه فقیــه میســپارد .کــه در فقــه بــه توانایــی باالیــی رســیده و تــوان اســتنتاح و انطبــاق او بـرای برقـراری عــدل الهــی
ضامــن اســت .ترکیــب ایــن اندیشــه بــا تفکــر ارســطو کــه بنامیـهای دموکراتیــک و شــورایی دارد .باعــث فاصلــه گرفــن ظاهــری آن بــا حکومــت مطلقــه
شــده اســت .مجلــس خــرگان کــه هــان اریستوکراســی ارســطویی اســت و بــا ایــن تفــاوت کــه فقههــا در آن جــای دارنــد و شــخصی را از میــان خــود
جهــت امــور اجرایــی بــه عنــوان حاکــم جامعــه انتخــاب میمناینــد و ولــی فقیــه نــام میگیــرد .هــر چنــد در ایــن مــدل ســعی شــده کــه ضعفهــای
رشیعــت در اداره جامعــه و برق ـراری عدالــت اجتامعــی بــا توســل بــه قوانیــن اساســی کشــورهای اروپایــی پوشــش داده شــود .امــا از نظــر تبایــن بــا
اندیشـههای اجتامعــی جدیــد و حقــوق جدیــد اعــم از حقــوق بــر ،حــق شــهروندی و دموکراســی عمیــق کامــا در تضــاد اســت .خصوصــا کــه قوانیــن
اروپایــی نیــز بــا تفاومتندیهــا و خودویژگیهــای مــا ایرانیــان انطباقــی ندارنــد.
بــا ایــن توصیفــات از دو منظــر میتــوان بــه مجلــس خــرگان نــگاه کــرد .نخســت از لحــاظ هستیشــناختی جمهــوری اســامی ای ـران و نظــام والیــت
فقیــه ،مجلــس خــرگان یــک نهــاد الزامــی و اجبــاری ب ـرای نظــام اســت .حتــی ب ـرای خودشــان یــک منــاد بــارز دموکراســی هــم بــه حســاب میآیــد.
زیـرا بـرای الیــت فقههــا یــک شایستهســاالری اســت و متضمــن بقــای آنهاســت .آنهــا هســتند کــه مصلحــت را تشــخیص داده و حافــظ رشیعتانــد و
رشیعــت نیــز محافــظ آنهاســت .حتــی بـرای فقههــا اجرایــی کــردن اهــداف بــه وســیلهی مجــری انتخــاب شــده یعنــی ولــی فقیــه ،ســازمانی اسـراتژیک
و کاربــردی بــا نهایــت کارایــی بــه شــار م ـیرود .ثانیــا ب ـرای جامعــه کــه از نظــرگاه سیاســی و دیــدگاه مشــارکتی متفاوتــی برخــوردار اســت و قائــل
بــه حــق تعییــن رسنوشــت اســت .تنهــا یــک جــر بــه شــار مـیرود .زیـرا نهایــت تبعیــض و محدویــت را در تعییــن مصلحــت بـرای جامعــه دارد .زیـرا
جامعــه هرگــز منیتوانــد ارتباطــی ســامل بــا حاکمیــت داشــته باشــد .ایــن نقصــان در ارتبــاط نیــز انشــقاق جامعــه را بــه هم ـراه داشــته ،کــه در حــال
حــارض بیشــرین حالــت آن را شــاهد هســتیم .والیــت فقیــه هرکــز نخواســته و نتوانســته کــه بــه رهــر همگــی و کلیــت ایرانیــان تبدیــل شــود .زی ـرا
اب ـزاری و شــیءنگری جامعــه بــه تحاکــم و اســتبداد منتهــی میشــود و هیــچ مدیریتــی را در پــی نــدارد.
اما در مورد اینکه چرا در مقطع کنونی به بحث روز تبدیل شده و اهمیت ویژهای یافته؟
واقعیــت ایــن اســت کــه فیلســوف شــاه در دوران پایــان عمــر خــود ق ـرار دارد هــان دورانــی کــه خیلــی قبــل از آن بایــد بــه تربیــت شــاگردانی
میپرداخــت .شــاگردان نیــز بعــد او بــه دانــش او حالــت قانومننــد میبخشــیدند .هــر چنــد کــه او دانــش و آگاهـیاش ازآن خــودش نیســت و از رشیعــت
اســت کــه موجودیــت دارد .بـرای همیــن منیتوانــد شــاگرد تربیــت منایــد .زیـرا هــم قطارانــش نیــز مثــل او فقیــه هســتند .قانونــی نیــز تدویــن نشــده
کــه باعــث اتــکا و اتحــاد شــود و نظمــی را بــه وجــود آورد .بلکــه بــه جــای تدویــن یــک قانــون کــه برگرفتــه از هســتی ،نظــم و همزیســتی طبیعــی
موجــود در ایــن رسزمیــن باشــد و همــه هســتی ایرانیــان را بــا تفاومندیهایــش در نظــر گیــرد ،بــه اجـرای نظــم و تحکیــم پایههــای قــدرت از طریــق
ایجــاد نیروهــای جربیــه و قهریــه اقــدام منــوده اســت .ایــن امــر هــم بیشــر رشیعــت و دانــش او را زیــر ســوال بــرده و خــود مرشوعیــت مجلــس خــرگان
را هــم بــه چالــش کشــیده اســت .در ضمــن یــک نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد .اینکــه بحــث از تدویــن قانــون نیســت بلکــه بحــث بــر رس جانشــینی
اســت .زی ـرا فرامــوش نکنیــم کــه اندیش ـهی ایرانشــهری هــر کــس را بــه ســوی شــاه شــدن ســوق میدهــد نــه مصلحــت مــردم و خیرعامــه .در حــال
حــارض مجلــس خربگانــی یــک دســت و توامننــد وجــود نــدارد .حتــی دعدغــه هــای مانــدگاری نظــام هــم متفــاوت اســت .امــا بیــش از همــه ایــن نظــرگاه
متفــاوت سیاســی جامعــه و تــاش بـرای قانومننــدی آن توســط خــود جامعــه اســت کــه متامــی ایــن ســاختار را بــه چالــش میکشــد.
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و
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ن
جایگاهزناایرانیدرانتخابات
دیانا اورین
در متامــی سیســتمهای حکومتــی بــه فراخــور وضعیــت نــوع ،میــزان
و نحــوهی تقســیم قــدرت سیاســی و مشــارکت شــهروندان در ایــن امــر،
انتخابــات انجــام میگیــرد البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن امــر بــه
معنــی دموکــرات بــودن ایــن سیســتمها محســوب منیگــردد .مشــارکت
شــهروندان بــه عنــوان مهمتریــن و موثرتریــن نقــش در فرایندهــای سیاســی
و همچنیــن دغدغههــای سیاســتمداران بــه شــار میآیــد .مشــارکت
مــردم در امــور حکومتهــا شــکلهای مختلفــی دارد؛ بارزتریــن شــکل آن
انتخابــات اســت کــه در برخــی از کشــورها نشــان دهنــدهی مرشوعیــت
نظــام سیاســی نیــز میباشــد .در واقــع انتخابــات در بســیاری از کشــورها
یــک نظرســنجی فراگیــر از مــردم اســت کــه کمیــت و کیفیــت مشــارکت
در آن میتوانــد میــزان مرشوعیــت نظــام سیاســی و سیاســتگذاران
و مقبولیــت آنهــا را نشــان دهــد ٬زیــرا مشــارکت گســرده و فعــال در
انتخابــات بــه منزلـهی پشــتوانهی ملــی در ســطح داخلــی و اعتبــار در ســطح
بیناملللــی اســت .انتخابــات یکــی از شــاخههای توســعهی سیاســی و بیانگــر
نقــش مــردم در حکومــت اســت .قوانیــن انتخاباتــی و اج ـرای آن و می ـزان
مشــارکت مــردم در آن مبیــن رابطـهی مــردم و حکومــت و ترســیم کننــدهی
وضعیــت اجتامعــی اســت .بنابرایــن انتخابــات تالشــی اســت کــه شــهروندان
بــرای اعــال خواســتههای خــود انجــام میدهنــد .در ایــران ســه گونــه
انتخابــات وجــود دارد .انتخابــات مجلــس خــرگان کــه وظیفــهی انتخــاب
رهــر را بــر عهــده دارنــد ٬بــه عبــارت دیگــر بــه ولــی فقیــه کــه یکــی از
ارکان نظــام اســت مرشوعیــت و مقبولیــت میدهــد .انتخابــات ریاســت
جمهــوری کــه هــر چهــار ســال یــک بــار بعــد از تاییــد شــورای نگهبــان بــا
آراء مســتقیم مــردم انتخــاب میشــود و انتخابــات مجلــس شــورای اســامی
کــه مــردم بــا رای منایندگانــی را انتخــاب میکننــد.
بــا نگاهــی بــه تاریــخ مشــارکت زنــان در فعالیتهــای سیاســی و اجتامعــی
میبینیــم کــه هــان داســتان همیشــگی وجــود دارد؛ یعنــی نادیــده گرفــن
و رشکــت نــدادن زنــان در تصمیــم گیریهایــی در مــورد تعییــن حــق
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رسنوشــت خویــش .تــا قبــل از انقــاب مرشوطــه ،نقــش زنــان ماننــد همیشــه در همــرداری و بــزرگ کــردن فرزنــدان خالصــه میشــد و بــه جــز
شــار معــدودی از زنــان دربــاری ٬بیشــر آنهــا در رشایــط فرهنگی،آموزشــی و بهداشــتی بســیار نامســاعدی ق ـرار داشــتند و تحــت حاکمیــت
فرهنــگ پدرســاالری شــدیدی بودنــد .در ایــن فرهنــگ غیــرت و نامــوس جــزء مفاهیــم اساســی بودنــد کــه نســبت بــه زن وجــود داشــت .یعنــی
جدایــی کامــل زنــان از محیــط اجتامعــی و سیاســی و تقســیمبندی جامعــه بــر مبنــای طبقهبنــدی جنســیتی و تعلــق زن بــه محیــط خانــه و مــرد
بــه بیــرون از خانــه .در آســتانهی مرشوطیــت بیشــر جمعیــت خلقهــا در زیــر و نفــوذ شــدید و گســردهی قــدرت و ســلطهی خوانیــن محلــی در
روســتاها ،بــه طــور عمــده بیســواد یــا کمســواد بودنــد و در واقــع تفکــر آزادی و قانــون بیشــر در میــان نخبــگان مملکتــی بــود؛ بنابرایــن قــر
اندکــی توانســتند در مرشوطیــت حضــوری فعــال داشــته باشــند .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه رشکــت زنــان در فعالیتهــای سیاســی و اقتصــادی بــا
جنبــش مرشوطــه آغــاز نشــد ٬قبــل از ایــن انقــاب نیــز زنــان در جنبشهــا و طغیانهــا رشکــت میکردنــد .هــر چنــد ایــن حــرکات اندرونــی بــود
و اجتامعــی نشــده بــود؛ امــا هم ـراه مــردان در تجمعاتــی کــه ب ـرای گرانــی ،قحطــی و ســایر مســائل بــود رشکــت میکردنــد .بــه عنــوان مثــال در
جنبــش تنباکــو نقــش فعالــی داشــتند .امــا در جنبــش مرشوطــه تفاوتــی کــه وجــود داشــت رصفــا مطالبــات اقتصــادی مطــرح نبــود بلکــه مطالبــات
سیاســی را نیــز در بــر میگرفــت .میدانیــم زنــان نقــش مهمــی در پیــروزی مرشوطیــت داشــتند و دوشــادوش مــردان در تجمعــات و اعرتاضــات
رشکــت میکردنــد و ب ـرای اولیــن بــار از چهاردیــواری خانــه بیــرون آمــده و وارد محیــط خــارج از خانــه و فعالیتهــای اجتامعــی شــدند ٬امــا
تاریخنــگاران مــرد ،ایــن فعالیتهــا را تنــزل داده و یــا نادیــده انگاشــتهاند .ایــن انقــاب ،انقــاب قانــون اساســی بحســاب میآمــد و از طریــق ایــن
قانــون حداقــل حقوقــی بـرای نخبــگان در نظــر و معنــا پیــدا کــرد .امــا منیتوانیــم بگوییــم بالفاصلــه بعــد از انقــاب مرشوطــه بــه مطالبــات زنــان
پاســخ داده شــد؛ چــون پــس از تاســیس مجلــس قانــون گــذاری اولیــن قــری کــه حــق آن تضییــع گردیــد ،بــاز زنــان بودنــد و بــا وجــودی کــه نقــش
پررنگــی در ایــن انقــاب داشــتند از حــق رای دادن و انتخــاب شــدن محــروم شــدند و هــم ردهی ســایر اقشــاری کــه از حــق رای محــروم بودنــد
ق ـرار گرفتنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت هــر چنــد انقــاب مرشوطــه باعــث ایجــاد حرکــت اجتامعــی در میــان زنــان شــد امــا باعــث تغییــری زود
هنــگام در وضعیــت قانونــی زنــان نشــد .جنبــش زنــان ایـران هیــچ گاه یــک فرآینــد یکنواخــت ،رسارسی و هامهنــگ را طــی ننمــوده اســت امــا بــه
شــهادت تاریــخ زنــان ایـران نقــش بسـزایی در جنبــش هــای انقالبــی ،حزبــی و مدنــی داشــتهاند .در آخریــن دهــه از حکومــت محمدرضــا پهلــوی
زنــان دارای حــق رای و ورود بــه مجلــس شــورای ملــی را بــه دســت آوردنــد .حــق رای زنــان بــه معنــی مشــارکت آنــان در انتخابــات اســت کــه از
مهمتریــن رویدادهــای تکامــل اولی ـهی جنبشهــای مدافــع حقــوق زنــان اســت .در آســتانهی انقــاب  57نیــز زنــان نقــش بســیار مهمــی در ایــن
پیــروزی داشــتند .شــاید گــان میرفــت کــه بـرای قدردانــی از زنانــی کــه جــان ،آزادی و فرزنــد خــود را در ایــن انقــاب فــدا کــرده بودنــد بــه پــاس
قدردانــی از آنــان دولــت اســامی جایــگاه تــازهای را بـرای مشــارکت سیاســی آنــان در ســطح مملکتــی در نظــر بگیــرد کــه هیــچ گاه چنیــن نشــد.
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و اســتقرار حکومــت جدیــد ،حقــوق زنــان اولیــن هدفــی بــود کــه مــورد حملـهی تندروهــای اســامی قـرار گرفــت.
یکــی از ایــن حقــوق ،ســلب عضویــت زنــان در هیئتهــای منایندگــی سیاســی بــود و دیگــر اینکــه زنــان منیتواننــد رئیــس جمهــور باشــند .تنهــا حــق
اســتثنایی کــه قانــون اساســی بـرای زنــان قائــل شــد حــق ورود بــه مجلــس شــورای اســامی بــود .ایــن حــق نیــز بــه دلیــل نبــود انتخابــات آزاد منجــر
بــه حضــور زنانــی در مجلــس میشــود کــه هیــچ دغدغـهای بـرای احقــاق حقــوق زنــان و حقــوق بــر ندارنــد و تحــت ذهنیــت و ایدئولــوژی نظــام
حاکــم میباشــند و صاحبــان نگرشهــای سیاســی ،احـزاب و تشــکلهای مخالــف بــه آن راه نــدارد .بنابرایــن در شناســنامه سیاســی زنــان در ایـران
فقــط تــک الگوهــا وجــود دارد و از حضــور الیههــای گوناگــون و آرای متفــاوت زنــان در نهــاد قانونگــذاری جمهــوری اســامی اثــری بــه چشــم
منیخــورد .هــر چنــد در بســیاری از مــوارد مثــا اشــتغال و یــا فعالیتهــای مطبوعاتــی و اجتامعــی راه را بـرای انــان بــاز گذاشــته شــده اســت تــا
در ســطح ملــی و بیناملللــی چهــرهی موجهــی از خــود ارائــه دهــد امــا در قوانیــن مدنــی و جزایــی رصاحتــا میتــوان دیــد کــه نابرابــری بیــن زن و
مــرد در قوانیــن جهمــوری اســامی وجــود دارد .بنابرایــن میبینیــم کــه قانــون اساســی ایـران بــر اســاس خشــونت علیــه زن مرشوعیــت پیــدا کــرده
اســت و در مجمــوع و در چشــم قانــون زنــان بــه عنــوان شــهروند درجــه دو شــناخته مــی شــوند.
شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه مشــارکت زنــان ایرانــی در انتخابــات مجلــس پنجــم و فرســتادن فائــزه هاشــمی بــه مجلــس شــورای اســامی اولیــن
مشــارکت رســمی آنــان در فعالیتهــای سیاســی اســت .در دوم خــرداد ســال  1376بــار دیگــر زنــان از قرشهــای مختلــف بــا شــوق و شــور بســیاری
بــه پــای صندوقهــای رای رفتنــد و ســید محمــد خامتــی را بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب کردنــد .خامتــی بـرای رفــرم و بــا وعــده و وعیدهایــی
کــه بــه زنــان و جوانــان داده بــود بــه ریاســت جمهــوری رســید .هــر چنــد ایــن انتخــاب تــا حــدودی در بــه انحـراف کشــانیدن پتانســیل آزادیخواهانــه
آنــان نقــش داشــت امــا اصالحــات و رفرمهــا نــه تنهــا در تحــول سیاس ـتهای آنهــا تاثیــری نگذاشــت بلکــه باعــث گســرش روز افــزون اعتیــاد،
فحشــا و بیــکاری در میــان زنــان شــد .در انتخابــات ســال  1384ریاســت جمهــوری ،محمــود احمــدی نــژاد بــه عنــوان رئیــس جمهــوری محافظـهکار
بــر روی کار آمــد .دولــت و مجلــس محافظـهکار بـرای نادیــده گرفــن حقــوق زنــان سیاســت «زنــان علیــه زنــان» را در پیــش گرفتنــد .ایــن سیاســت
کــه بســیار هدفمنــد و سیســتامتیک بــود بــه روشهــای مختلفــی توســط زنــان متکــی بــه ارکان قــدرت هامننــد مناینــدگان و مدی ـران در جامعــه
اعــال و در قالبهــای قانونــی بــه زنــان تحمیــل میشــد .بــه عنــوان مثــال تجمــع مســاملت آمیــز زنــان در بیســت و دوم خــرداد ســال  1385بــه
وحشــیانهترین شــکل توســط پلیسهــای زن کــه بــه تازگــی از دانشــکدهی افــری فــارغ التحصیــل شــده بودنــد بــا باتــوم و زنجیــر رسکــوب شــد.
ایــن زنــان بیســاح کــه بــا هــدف مطالبــات حقوقــی تجمــع کــرده بودنــد ٬مــورد حملـهی فیزیکــی قـرار گرفتنــد .بنابرایــن ایــن موضوعــی تراژیــک
و دردنــاک اســت کــه زنانــی کــه خــود در مجلــس حضــور دارنــد بــه نادیــده گرفــن حقــوق هــم جنســان خــود اذعــان دارنــد و احیــای حقــوق آنهــا
را امــری الحــادی و غیــر رضوری میپندارنــد  .در انتخابــات خــرداد  88کــه بــه جنبــش ســبز مشــهور بــود ،مــردم بــا اعرتاضــات گســردهخواهان
برکنــاری محمــود احمدینــژاد شــدند .میرحسینموســوی ،مهــدی کروبــی و محمدخامتــی بــه عنــوان رهــران جنبــش ســبز شــناخته میشــوند.
ایــن اعرتاضــات بعــد از انقــاب ســال  1357بیســابقه بــود بــا ایــن تفــاوت کــه بــا شــدت بیشــری رسکــوب شــد .در ایــن اعرتاضــات ٬جوانــان
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بســیاری توســط نیروهــای امنیتــی رژیــم کشــته شــدند کــه یکــی از ایــن کشــته شــدگان نــدا آقــا ســلطان بــود کــه در میــان ایــن اعرتاضــات خیابانــی
بــا شــلیک گلول ـهی بســیجیان کشــته شــد و بــه منــاد جنبــش ســبز تبدیــل شــد .در دوران ریاســت جمهــوری حســن روحانــی نیــز نــه تنهــا تغییــر
خاصــی در وضعیــت زنــان ایجــاد نشــد بلکــه روز بــه روز بــر مشــکالت زنــان افــزوده شــد .آمــار روز افــزون طــاق ،اعتیــاد و خشــونت علیــه زنــان و
دههــا مشــکل دیگر.همچــون تحــت فشــار قـرار دادن فعالیــن سیاســی ،مدنــی و حقوقــی و همچنیــن روزنامهنــگاران زن و همچنیــن اعــدام زنانــی
همچــون ریحانــه جبــاری میتــوان یــاد کــرد ،هــر چنــد کــه ســازمانها و نهادهــای حقــوق بــر فراوانــی ب ـرای جلوگیــری از ایــن اعــدام ایشــان
تــاش کردنــد امــا بــه نتیجـهای نرســید و رسانجــام وی را اعــدام کردنــد .بنابرایــن میبینیــم کــه هیــچ یــک از دولتهــا بـرای احقــاق حقــوق زنــان
اقدامــی جــدی و بنیــادی نکردهانــد و اغلــب از انهــا بــه عنــوان اب ـزار تبلیغاتــی اســتفاده کردهانــد .تنهــا ایــن خــود زنــان ایرانــی بودهانــد کــه بــا
درک وضعیــت بحرانــی و ملــس محرومیتهــای خــود بــه پــا خواســتهاند و خواهــان حقــوق خــود بودهانــد .جنبــش زنــان بخــش غیــر قابــل انــکار
رونــد گــذر ملتهــا بــه ســوی دمکراســی اســت .یکــی از دالیــل مشــارکت مــردم در انتخابــات امیــد بــه بهبــود رشایــط حاکــم بــر جامعــه اســت بــه
ویــژه جوامعــی کــه درگیــر مســائل سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی و غیــره اســت .ایـران کــه یــک حکومــت دینــی و بــر اســاس اندیشـهی سیاســی
اســام اســت و همیشــه یکــی از مشــکالتی کــه زنــان ایرانــی بــا آن مواجــه بودهانــد تبعیــض جنســیتی بــوده اســت کــه بیشــر ایــن تبعیضــات بــه
ظاهــر بــر اســاس قوانیــن اســام وضــع شــده اســت .ایــن قوانیــن تبعیضآمیــز بــه شــکل فراگیــر وجــود دارد و متامــی زنــان از همـهی اقشــار جامعــه
طبــق چنیــن قوانینــی تحــت فشــار روحــی و روانــی قـرار دارنــد .یکــی از قوانینــی کــه توســط اســامگرایان تنــدرو وضــع شــده اســت طــرح امنیــت
اجتامعــی اســت کــه جهــت کنــرل پوشــش زنــان در خیابانهــا و محافــل عمومــی از هیچگونــه عملکــردی دریــغ منیورزنــد و ایــن موضــوع باعــث
رعــب و وحشــت زنــان شــده اســت؛ بــه طــوری کــه هنــگام خــروج از خانــه هــر آن منتظــر چنیــن واکنشهایــی میباشــند بنابرایــن ایــن طــرح
نــه تنهــا باعــث ســامت روانــی و اخالقــی جامعــه منیشــود بلکــه فشــار روحــی بســیاری را بــه زنــان و دخ ـران ایرانــی تحمیــل میکنــد .هــرگاه
زنــان بـرای مطالبــات حقوقــی خــود اعـراض میکننــد بــا رسکــوب مواجــه میشــوند ٬هــر چنــد طبــق اصــل  27قانــون اساســی ایـران بــه تجمعــات
مســاملتآمیز اجــازه داده شــده اســت بــاز هــم ایــن تجمعــات بــا یــورش پلیــس و نیروهــای امنیتــی مواجــه میشــود کــه در تعــارض آشــکار بــا
قانــون جمهــوری اســامی ایـران اســت .قوانیــن تبعیضآمیــز در ایـران معــدود و انگشــت شــار نیســت از آن جملــه :دادن حــق طــاق بــه مــردان،
حجــاب اجبــاری ،خــون بهــای زنــان نصــف مــردان اســت ،زنــان از  9ســالگی وارد مســئولیتهای جزایــی میشــوند و مــردان از پانــزده ســالگی و
بســیاری از قوانیــن دیگــر.
بنابرایــن میبینیــم کــه مطالبــات زنــان ای ـران از ابتــدای انقــاب تــا امــروز تغییــری نکــرده اســت و ایــن بــدان معناســت کــه بــه مطالبــات آنهــا
پاســخ داده نشــده اســت حقوقــی از جنــس؛ حــق آنــان در رابطــه بــا همــر ،فرزنــد ،در رابطــه بــا خوانندگــی و نوازندگــی ،حــق ســفیر و کنســول
شــدن ،حــق حیــات ب ـی امــا و اگــر ،حــق خــروج آزادانــه از کشــور ،حــق انتخــاب پوشــاک ،حــق ورود بــه متــام حوزههــای زمامــداری سیاســی.
بنابرایــن مشــاهده میشــود قوانیــن جمهــوری اســامی نــه تنهــا ناقــض حقــوق اقلیتهــای مذهبــی ،قومــی و زبانــی اســت بلکــه بــه طــور آشــکار
ناقــض حقــوق زنــان بــه عنــوان ملــت و نیمــی از قــر جامعــه اســت و از هــر قــر و طبق ـهای کــه باشــند بــا یــک چــوب رانــده میشــوند و از
نظــر کیفــی در جایــگاه نــه چنــدان محبــوب قـرار گرفتهانــد و در مقایســه بــا مــردان مــورد بیمهــری شــدید قانــون و فرهنــگ جمهــوری اســامی
اســت .درخواســت تغییــر قوانیــن توســط زنــان هــر زمــان وجــود داشــته اســت امــا همــواره بــه صــورت فــردی اعــام شــده و ســازماندهی نشــده
اســت ،هــر چنــد در دوران ریاســت جمهــوری خامتــی بــه برخــی از نهادهــای غیردولتــی مجــوز داده شــد ،امــا ایــن نیــز باعــث تغییــر چشــمگیری
در وضعیــت اجتامعــی و سیاســی زنــان نگردیــد .انتخابــات ریاســت جمهــوری و مــوارد دیگــری دال بــر ایــن اســت کــه زنــان ایرانــی از امنیتــی
کــه بایــد نهادهــای دولتــی آن را تامیــن کننــد ،بیبهرهانــد .مشــکالت و معضــات زنــان ایرانــی بســیار زیادانــد و تنهــا در یــک نوشــته خالصــه
منیگردنــد ٬زی ـرا بــاز کــردن زوایــا و ابعــاد ایــن مشــکالت جــای گفتگــوی بســیاری دارد و اینهــا مشــتی از خــروار مصائــب و مســائل زنــان اســت.
بــا ایــن اوصــاف زنــان ایرانــی در محــارصهی خشــونتهای سیاســی ،فرهنگــی و اجتامعــی در جهــان شــایان توجــه هســتند .امــا بــه زودی خواهنــد
توانســت چهارچــوب قوانینــی کــه بـرای آنهــا کرامــت و ارزش قایــل نیســت بشــکنند ٬بــا ایــن رشط کــه بــه اعرتاضــات و اقدامــات آزادیخواهانـهی
خــود تــا انتهــا ادامــه دهنــد.
هــم اکنــون دو انتخابــات دیگــر در پیــش روی مــردم ایـران وجــود دارد انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و انتخابــات مجلــس خــرگان .هــر چنــد
مــردم ایـران هــر زمــان بــه امیــد بهبــود رشایــط حاکــم بــه پــای صندوقهــای رای رفتهانــد امــا هیچــگاه خواســتهها و مطالبــات آنهــا بــه جــا آورده
نشــده اســت .اوضــاع نابســامان اقتصــادی کــه باعــث فقــر شــدیدی در میــان اقشــار متوســط بــه پاییــن جامعــه شــده اســت ،بیــکاری جوانــان و
مشــکالت زنــان ،اوضــاع فرهنگــی بــه خصــوص روزنامهنــگاران و ســینامگران ،وضعیــت حقوقــی بــه ویــژه زندانیــان سیاســی و مدنــی و صدهــا
مشــکل دیگــر کــه دال از وضعیــت بحرانــی مــردم در ای ـران اســت .در ای ـران ملتهــا و اقلیتهــای مذهبــی و دینــی بســیاری وجــود دارد کــه
تاکنــون حــق و حقــوق آنهــا بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت و طبــق گفت ـهی حســن روحانــی بــه عنــوان خــرده فرهنــگ شــناخته مــی شــوند،
بنابرایــن ایـران بـرای گــذار از مشــکالت بایــد حقــوق ایــن ملیتها(کــرد ،لــر ،بلــوچ ،عــرب ،آذری ،ترکمــن ،گیلــک ،مازنــی) را بــه رســمیت شــناخته
و سیاســت یــک فرهنــگ ،یــک ملــت ،یــک زبــان و یــک دیــن را بــه کنــاری گذاشــته ،زیـرا تــا زمانــی کــه دموکراســی و مســاوات در جامعــه وجــود
نداشــته باشــد ،مشــکالت آن جامعــه نیــز حــل نخواهــد شــد ،هــر چنــد بــه اصطــاح مناینــدگان! اقلیتهــا و اقــوام در مجلــس حضــور دارنــد امــا
عمــا منیتواننــد ،بیشــر از سیاسـتهای نظــام فعالیتــی بـرای خلق(مــردم) خــود داشــته باشــند .در انتهــا حــق و حقــوق همـهی زنــان را بــه عنــوان
یــک ملــت را بایــد شــناخته؛ زیـرا بــا احقــاق حقــوق زنــان اســت کــه جامعــه آزادی و دموکراســی کســب خواهــد کــرد.
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ازمرشوطهتاکنون

مش��ارکت سیاسـ�ی در عرص��هی سیاســت اجریــی هــر جامعــه از اهمیــت و جایگاه برجســتهای
برخــوردار اســت .فرهنــگ سیاســی نیــز زادگاه همیــن مشــارکت سیاسـ ی اســت .بــه هــر اندازه
فرهنــگ سیاســی از فرهنــگ انقیــاد و تابعیــت بــه طــرف فرهنــگ مشــارکتی تغییــر یابــد،
میـزان مش��ارکت سیاس��ی نیــز افزایـ�ش مییابــد و انـ�واع آن نی��ز متف��اوت میگــردد .بعبارتــی
یکــی از اهــداف توســعهی سیاســی در هــر جامعــه ،گســرش مشــارکت گروههــای مختلــف
اجتامعــی میباشــد .پــس مشــارکت سیاســی جامعــه ،یــک نیــاز مــرم بــرای اجتامعــات
انســانی بحســاب میآیــد .از طریــق همیــن مشــارکت اســت کــه حضــور و مطالبــات خلــق
یــا مســتقیام تاثیــر میگــذارد و یــا تــوان تاثیرگــذاری را دارد .البتــه چنیــن عملکردهایــی در
جامعـهای دموکراتیــک کــه در آن خلــق نقــش اصلــی و تعییــن کننــده را دارنــد ،امــکان پذیــر
استــ .بعنــوان منونــه در فضــای متشــنج و خفقــانآور حاکــم در ای ـران  ،مشــارکت کامــا
معنــای خویــش را از دســت میدهــد .آنچــه کــه از عملکــرد دولــت ای ـران در طــول تاریــخ
خــود و بویــژه دهههــای اخیــر ،مشــخص و منایــان اســت ،ایــن بــوده کــه جامعـهی زنــان کــه
نیمــی از جمعیــت ایـران را تشــکیل میدهنــد ،نــه حــق رشکــت در امــور سیاســی در ســطح
کالن را دارنــد و نــه از حــق مشــارکت در حیــات جمعــی را برخــوردار میباشــند .پــس بایــد
گفــت متــام تــاش اربابــان سیاســی بــر آن بــوده کــه سیاســت را پدیــدهای مردانــه جلــوه دهنــد
و در ایــن میــان ،زنــان کــه بعنــوان بخــش قابــل توجهــی از جامعــه نقشــی بس ـزا را در آن
ایفــا میکننــد ،همــواره بــا موانعــی رصفــا جهــت عــدم مشــارکت خویــش مواجــه میگردنــد.
در ایــن نوشــته بدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه می ـزان مشــارکت سیاســی زنــان
و بویــژه حضورشــان در انتخابــات ایــران بــه چــه میــزان بــوده و میباشــد؟ چــه موانعــی
موجــب عــدم مشــارکت آنــان گردیــده؟ آیــا سیاســت ایـران پــس از روی کار آمــدن جمهــوری
اســامی ،زمینــه را ب ـرای مشــارکت زنــان در عرصههــای سیاســی فراهــم منــوده؟ اگــر فراهــم
گشــته اســت ،بــه چــه منظــور و چ ـرا؟ و اگــر خیــر ،بایــد چــه کــرد و ب ـرای ایجــاد تغییــر و
تحــول در رشایــط موجــود چــه راهــکاری اندیشــید؟ از همیــن لحــاظ جهــت پاســخدهی
بــه ایــن ســواالت الزم اســت کــه چش ـماندازی بــه تاریــخ ای ـران و نقــش زنــان در عرص ـهی
سیاســی و بویــژه حضورشــان در انتخابــات را داشــتهباشــیم.
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در ای ـران ،پیشــینهی واکنــش در برابــر وضعیتــی کــه زنــان در آن ق ـرار داشــتند ،بــه زمــان
جنبــش مرشوطیــت بــاز میگــردد .قبــل از مرشوطیــت نیــز ذهنیتــی کــه بــر جامعــه

حکمفرمــا بــود کــه مجــال فعالیــت بــه زنــان را منــیداد .اگــر بــه کمــی پیشــر از آن بــاز گردیــم ،چنیــن میتــوان گفــت کــه در دوران
قاجاریــه ،در مجلــس اول و دوم زنــان حــق رای نداشــتند .درســال  1327نظامنامـهی انتخابــات تهیــه شــد و بــه تاییــد محمدعلــی شــاه رســید
ک��ه در آن نظامنام��ه زن��ان در زم��رهی اف�رـادی ش�مـرده شــدند ک��ه از ح�قـ انتخ��اب ک��ردن ،مطلق��ا مح�رـوم بودن��د .برخــی از قوانینــی کــه در
آن زمــان مطــرح شــدهاند ،بــه رشح ذیــل اســت:
افرادی که اجازهی رای نداشتند:
•افراد خارج از رشد
•تبعه خارجه
•اشخاصی که خروجشان از دین اسالم در حضور یکی از حکام رشع جامعالرشایط به ثبوت رسیده باشد
•ورشکستگان بتقصیر
•مرتکبین قتل و رسقت و مقرصینی که مستوجب مجازات قانونی اسالمی شدهاند.
•معروفین به ارتکاب قتل و رسقت و غیره که رشعاً برائت خود را ثابت نکرده باشند.
•اهل نظام بری و بحری (نظامیان) که مشغول خدمتند.
در هــان دوران ،امــا در مجلــس دوم ،در ســال  1290در نظامنامـهی انتخابــات تغییراتــی صــورت گرفــت کــه عــاوه بــر افـرادی کــه از دادن
رای در مجل��س اول مح��روم گش��ته بودن��د ،در ای��ن دوره نی��ز ب��ه تع��داد آنان��ی ک��ه اج��ازهی رای نداش��تند اف��زوده ش��د:
•متکدیان
•اشخاصی که به وسائل بیرشفانه تحصیل معاش میمنایند
•مقرصین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت قیام و اقدام کردهاند
البتــه فقــدان دسرتســی بــه حــق قانونــی ،مانعــی در راه جنبشهــای بعــدی نشــد و زنــان بــه فعالیــت میپرداختنــد .در جنبــش تحریــم
تنباکــو زنــان توانســتند کــه تاحــدودی رشــد اجتامعــی خویــش را بــه منصـهی حضــور رســانند و دولــت ناچــار شــد کــه امتیــاز توتــون و تنباکــو
را لغــو منایــد .بعبارتــی در کل رونــد مرشوطــه ،یعنــی از آغــاز مقدمــات ،حضــور زنــان مشــاهده میشــد و بعنــوان بخشــی از یــک جنبــش
عمومــی فعالیــت میکردنــد .بعــاوه بعدهــا بــا فعالیتهایــی کــه انجــام دادنــد ،توانســتند ســازمانهای خــاص خویــش را شــکل دهنــد و بــه
فعالیتهــای جداگانــه در زمین ـهی مســائل خــاص خــود بپردازنــد کــه البتــه بــا موانعــی از ســوی دولتمــردان مواجــه میگردیدنــد و مجبــور
میشــد کــه جهــت از میــان برداشــن ایــن موانــع و همچنیــن پررنگتــر منــودن حضــور خویــش ،بــه شــیوههای گوناگــون در عرصههــای
مختلـ�ف فعالی��ت مناینــد .پــس از پیــروزی جنبــش مرشوطــه و تشــکیل مجلــس شــورای ملــی ،طــرح حــق رأی و انتخــاب زنــان در مجلــس
مطــرح شــد ،قانونــی کــه در ابتــدای امــر نســوان(زنان) را در ردیــف خــارج شــدگان از دیــن اســام ،دیوانــگان ،تبعــه خارجــه ،دزدان و قاتلیــن،
گدایــان و متکدیــان و اشــخاصی کــه کمــر از  ۲۰ســال داشــتند ،قـرار مـیداد کــه حقــی بـرای رأی نداشــتند ،ایــن بــار از حــق انتخــاب کــردن
و انتخــاب شــدن زنــان ســخن بــه میــان میآمــد .بـرای نخســتین بــار فراکســیون حــزب تــوده در مجلــس بــه ســال  1322طــرح اعطــای حــق
رأی بــه زنــان را بــه مجلــس ارائــه منــود .در واقــع حــق رأی زنــان در حــدود  ۲۰ســال پــس از طــرح آن در ســال  1341تحــت عنــوان الیحـهی
انجمنه��ای ایالت��ی و والیت��ی کــه یکیــ از بنده��ای آن اشاــره بــه ایــن موضــوع داشتــ ،ب��ه رسـ�میت ش��ناخته شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
جنبــش مرشوطــه در ســال 1285خورشـ�یدی بــه پیــروزی دســت یافــت .پــس از آن بــود کــه زنــان بــه گونـهای رســمی توانســتند در انتخابــات
گوناگ��ون رشک��ت مناینـ�د .در ایــن میــان ،عــدهی زیــادی از افـراد از اقشــار گوناگــون بــا تصویــب ایــن قانــون بــه مخالفــت برخواســتند .برخــی
از عل�ما و روحانی��ون نی��ز از جمل��ه اف��رادی بودن��د ک��ه از مط��رح ش��دن ای��ن موض��وع و پ��س از تصوی��ب آن ،از اج��را ش��دن آن ناراض��ی بودن��د
آیتاللــه کاشــانی کــه بعنــوان مبــارز دوران مرشوطــه و مناینــده مجلــس در آن دوران شــناخته میشــد ،در مــورد ایــن موضــوع نیــز هامننــد
دیگـران ،چنیــن میاندیشــید کــه زنــان بایــد در خانــه مباننــد و بــه وظیفـهی اصلــی خــود یعنــی خانــه داری و پــرورش فرزنــد بپردازنــد .آنچــه
کــه روشــن اســت ،علــا و روشــنفکرانی کــه بــا حامیــت زنــان ،توانســتند در جنبــش مرشوطــه پیــروز گردنــد ،فــارغ از مســائل سیاســی ،در
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متامــی عرصههــا از حضــور فعــال زن در هـراس بودنــد و ســعی در رایــج منــودن اســتدالل و تفکــر خویــش در رسارس ایـران منودنــد .البتــه در
روزگاری کــه کمــر زنــی فعالیــت اجتامعــی داشــته اســت و وظیفـه اصلــی وی تربیــت فرزنــدان پنداشــته میشــده اســت ،چنیــن واکنشــی از
جانــب روحانیــت و اقشــار تحصیلکــردهی (آکادمیــک) دور از انتظــار منیمنــود .مخالفــان ایــن موضــوع ،تنهــا علــا و روحانیــون نبودنــد،
بلکــه دیگــر اقشــار جامعــه نیــز بــر اســاس اینکــه وظیف ـهی اصلــی زنــان را تربیــت فرزنــدان میدانســتند بــا آن بــه مخالفــت برخواســتند
و بــا گفــن ایــن جملــه کــه زنــان ای ـران نیمــی از ملــت ای ـران را در دامــان خــود میپروراننــد و وظیف ـهی مقــدس و ســنگینتری دارنــد،
نبایــد در پــارهای از مســائل سیاســی و اجتامعــی از قبیــل انتخابــات رشکــت کننــد تــا بهــر و بیشــر بتواننــد بــه خانــواده و فرزنــدان خویــش
رس��یدگی مناینـ�د .در حــدود ســال  ۱۳۳۹بــود کــه جمعــی از روحانیــون قــم تحــت عنــوان «از اســام چــه میدانیــم؟» دســت بــه انتشــار
مجموعههایــی مرتبــط بــا مســائل روز زدنــد .اولیــن قســمت از ایــن سلســله انتشــارات« ،زن و انتخابــات» نــام داشــت .آیتاللــه نــارص مــکارم
شــیرازی در مقدمـهی ایــن مجموعــه بــه منظــور تببیــن چرایــی عــدم حــق رای زنــان  ،بیــان میکنــد کــه «یکــی از ریشـههای مشــکالت مــا،
غلب�هـی احساسـ�ات بـ�ر عقله��ا اســت» .بعبارتــی میخواســتند کــه از طریــق تحلیــات و تفســیراتی کــه البتــه از ســوی هــر یــک از مراجــع
بــه شــیوهای صــورت میگرفــت ،زنــان و عملکــرد آنــان و حتــی انتخابهــایآنــان را کامــا بــدور از منطــق و عقــل وامنایــی کننــد .واکنــش
علــا و روحانیــون تنهــا بــه ســالیان پیــش از تصویــب حــق رای زنــان محــدود نشــد .در ســال  ۱۳۴۱و پــس از بــه تصویــب رســیدن الیحـهی
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی ،علــا بــا حامیــت طــاب و بــزرگان اصنــاف اعـراض کردنــد کــه در رشع اســام حــق رأی فقــط بــه مــردان داده
شــده اســت .در آن زمــان جمعــی از علــای ط ـراز اول وقــت چــون خمینــی ،محمــد حســین طباطبایــی ،احمــد حســینی زنجانــی ،محمــد
موســوی یــزدی و … در اعالمی ـهای مشــرک بــه حکومــت وقــت اع ـراض خــود را نســبت بــه تصویــب ایــن قانــون اب ـراز داشــتند و آن را
غیــر قانونــی نامیدنــد .در قســمتی از ایــن پیــام چنیــن آمــده اســت« :گالیــه از وضعیــت بــد اقتصــادی و بــی تدبیــری مســئوالن»!! بــا ایــن
وضــع رقتبــار بــه جــای آنکــه دولــت درصــدد چــاره برآیــد ،رس خــود و مــردم را گــرم میکنــد بــه امثــال دخالــت زنــان در انتخابــات ،یــا
اعطــای حــق زنهــا ،یــا وارد منــودن نیمــی از جمعیــت ایـران را در جامعــه و نظایــر ایــن تعبیـرات فریبنــده ،کــه دادن حــق رای بــه زنــان ،جــز
بدبختــی و فســاد و فحشــا چیــز دیگــری را بــه همـراه نــدارد .آرام آرام مخالفتهــا بیشــر جنبـهی سیاســی پیــدا کــرده بــود؛ بــه گونـهای کــه
مخالفاــن میگفتن�دـ در جامع��های ک��ه مرــدان منیتواننــد انتخ��اب کننــد اجــازه رای دادن بـ�ه زنــان متس��خری بی��ش نیسـ�ت  .آیتاللــه خمینــی
جلسـهای در قــم تشــکیل داد و رسانجــام تصمیــم بــه ارســال تلگـراف بــه محمدرضــا شــاه پهلــوی در جهــت بــه مخالفــت بــا ســه بنــد الیحــه
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی از جملــه اعطــای حــق رای بــه زنــان ایرانــی گرفــت کــه اصــل مربــوط بــه حــق رأی زنــان از مهمرتیــن اعرتاضــات
وی بــود؛ همچنیــن خطــاب بــه ملــت نیــز گفتــه بــود« :مــا بــا ترقــی زنهــا مخالــف نیســتیم .مــا بــا ایــن فحشــا مخالفیــم .بــا ایــن کارهــای
غلــط مخالفیــم .مگــر مردهــا در ایــن مملکــت آزادنــد کــه زنهــا آزادی داشــته باشــند؟»
در دور دوم مجلــس شــورای ملــی؛ مــادهی چهــارم نظامنامـهی انتخابــات بــه بحــث و بررســی رســید .در ایــن جلســه بــود کــه حســن مــدرس،
اســتدالل کــرد کــه قوانیــن موجــود بــه خوبــی حقــوق زنــان را حفــظ میکنــد و هشــدار داد کــه اعطــاء حــق رأی بــه زنــان بــه بیثباتــی
سیاســی ،فســاد مذهبــی و هــرج و مــرج اجتامعــی خواهــد انجامیــد .هنگامــی کــه طــاب قــم بـرای مخالفــت و اعـراض بــا پیشــنهاد اعطــای
ح��ق رأی بهــ زن��ان ب��ه خیابانه��ا ریختن��د ،ی��ک نف��ر کشــته و دوازده ت��ن مجــروح شدــند .علیرغــم موانعــی کــه طــاب ،فقههــا و حتــی
برخ��ی از روش��نفکران در برابــر زناــن ،ق��رار میدادن��د ،باالخ��ره در ســال  1342بیســت و یکمیــن دورهی مجلــس شــورای ملــی برگ ـزار شــد
و زنــان بـرای اولیــن بــار در تاریــخ ایـران ،بــه مجلــس راه یافتنــد .در دورهی بیســت و ســوم مجلــس شــورای ملــی  17تــن از بانــوان بعنــوان
مناینــدهی مجلــس انتخــاب شــدند .از ســویی زنــان در ســه مجلــس نخســت ســنا حضــور نداشــتند و در مجلــس چهــارم کــه در ســال 1342
تشــکیل شــد ،فقــط دو زن حضــور داشــتند .ترکیــب مجلــس پنجــم بــه همیــن شــکل ادامــه یافــت و در مجلــس ششــم  4زن حضــور یافتنــد
و در آخریــن مجلــس ســنا دو زن حضــور داشــتند .البتــه اگرچــه حضــور زنــان در ایــن دوران نســبت بــه دوران گذشــته بهــر شــده بــود ،امــا
حضــور از آن همـهی بانــوان ایرانــی نبــود و فقــط متعلــق بــه بخــش اندکــی از جامعـهی زنــان بــود و طبقـهی خاصــی(ارشاف و درباریــان)
را شــامل میشــد و مشــارکت در ســطح تــوده هی ـچگاه بــه معنــای واقعــی اتفــاق نیفتــاد .از ایــن رو منیتــوان آنهــا را ســخنگوی نیازهــا و
مطالبــات متنــوع زنــان دانســت و از آنجایــی کــه انتخابــات در سیســتم حکومــت پهلــوی مبتنــی بــر رویهایــی دموکراتیــک نبــود ،رصفــا حضــور
زنــان را منیتــوان مشــارکت خوانــد.
زنان پس از انقالب 57
زنــان آزادیخــواه در انقالبــی کــه در ســال  57در ایـران صــورت پذیرفــت ،نقــش مهمــی داشــتند و بــا برگـزاری تظاهـرات ســعی بــرآن داشــتند
کــه وضعیــت خویــش را بهبــود بخشــند .پــس از روی کار آمــدن جمهــوری اســامی ،برخــی از طالبیــون و در راس آنــان آیــت اللــه خمینــی ،نــه
تنهــا بــا حضــور زنــان در انتخابــات مخالــف نبــود ،بلکــه بــا جمالتــی از قبیــل «مــا ایــن پیــروزی را از بانــوان داریــم ،قبــل از اینکــه از مــردان
داشــته باشــیم و یــا بانــوان ایـران در ایــن نهضــت ســهم بیشــری از مــردان دارنــد »،ســعی داشــت کــه نیــروی زنــان را ،در راســتای دســتیابی بــه
منافــع خویــش بــکار گیــرد .البتــه پــس از تظاهـرات  57و پیشــاهنگ بــودن زنــان  ،دولــت کامــا بــر نیــروی زنــان واقــف گردیــد و بــا رسکــوب
بیــش از پیــش ،عرصـ ه را بـرای حضــور زنــان تنــگ منــود و تحــت نــام دیــن و عــرف و خدمــت بــه خانــواده ،چهــار دیــواری منــزل را بهرتیــن
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مــکان بـرای آنــان فــرض کــرد .از ســویی نیــز اگــر از آزادی انتخــاب صحبــت میکــرد ،ایــن آزادی تــا زمانــی ادامــه میداشــت کــه بــه منافــع
نظــام ،کــه هامنــا زاییــدهی ذهنیــت مردســاالر اســت ،رضبــه نزنــد و آنچــه کــه مشــاهده میشــد ،ایــن بــود کــه زنــان پــس از انقــاب اســامی
بیشــر انتخــاب کننــده بودنــد تــا انتخــاب شــونده .ایــن را میتــوان از تعــداد زنــان راه یافتــه بــه مجلــس و دیگــر نهادهــای سیاســی دریافــت.
بعنــوان مثــال در اولیــن دورهی مجلــس شــورای اســامی  4زن حضــور داشــتند .در دومیــن دوره نیــز تعــداد زنــان داوطلــب  25نفــر بــود کــه
از میــان آنــان فقــط  4نفــر توانســتند کــه در مجلــس حضــور داشــته باشــند .در ســومین دورهی انتخابــات نیــز ماننــد تعــداد دورههــای پیــش 4
زن وارد مجلــس شــوند .در پنجمیــن دوره  14تــن توانســتند بــه مجلــس راه یابنــد .در ششــمین دوره نیــز  13نفــر موفــق بــه کســب رای بـرای
حضــور در مجلــس شــدند .در هفتمیــن دوره نیــز ماننــد دورهی قبــل  13تــن وارد مجلــس شــدند .در هشــتمین دورهی انتخابــات نیــز تعــداد
بانــوان بــه  8تــن کاهــش یافــت ،در دورهی نهــم نیــز تعــداد آن بــه  9نفــر رســید .بــا بررســی تعــداد زنــان در مجلــس و قانونگــذاری ،حضــور
کمرنـ�گ زن��ان کامــا مش��اهده م یش��ود .بــا وجــود تالشهــای فـراوان بـرای حضــور زنــان در خانـهی ملــت تعــداد زنانــی کــه توانســتهاند وارد
مجلــس شــوند از  14نفــر در مجلــس پنجــم فراتــر نرفتــه اســت و بعــد از مجلــس هفتــم نیــز ســیر نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت .تعــداد کل
مناینــدگان زن از دورهی اول تــا نهــم مجلــس شــورای اســامی ،هنــوز بــه مــرز 90نرســیده اســت .از طرفــی در  9دوره تشــکیل مجلــس شــورای
اســامی تنهــا  50زن توانســتهاند بــه پارملــان راه پیــدا کننــد؛ چراکــه  28مناینــدهی زن بــه صــورت تکـراری در مجلــس حضــور داشــتهاند؛ در
ایــن میــان  27مناینــده از حــوزه انتخابیــه تهـران بودهانــد .از ســویی ،حضــور زنــان در هیئترئیســه مجلــس اول تــا نهــم فقــط یکبــار اتفــاق
افتــاده اســت .تــا مجلــس پنجــم بــه دلیــل پایینبــودن تعــداد آنــان در مجلــس ،هیچگونــه مناینــده زنــی در هیئترئیســه مجلــس حضــور
نداشــت ،ولــی ب ـرای اولینبــار ،ســهیال جلــودارزاده (مناینــده دوره پنجــم ،ششــم و هفتــم مجلــس شــورای اســامی) منشــی هیئترئیس ـهی
مجلــس ششــم شــد کــه در هــر چهــار اجالســیه ایــن دوره از مجلــس حضــور داشــت .البتــه زنــان در تالشــند تــا در انتخابــات پیــش روی
مجلــس شــورای اســامی ،زمینههــای الزم بـرای حضــور بیشــر زنــان در انتخابــات مجلــس فراهــم آیــد ،چراکــه از دوره اول تــا نهــم مجلــس ،در
بهرتیــن حالــت تعــداد زنــان مناینــده از  ۱۴نفــر افزایــش نیافتــه اســت .امــا امســال نیــز بــه گفتـهی رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور ،از ۱۱۷۶۴
داوطلــب بـرای مجلــس شــورای اســامی کــه ثبتنــام کردهانــد ،فقــط  ۱۲۳۴نفــر زن هســتند و ایــن رقــم بســیار ناچیــزی اســت در مقایســه
بــا آمــار کلــی .پــس میبینیــم کــه نــگاه مردانــه بــه عنــوان اصلیتریــن مانــع پذیــرش زنــان در فهرس ـتهای انتخاباتــی در هــر دو جریــان
اصولگ ـرا و اصالحطلــب وجــود دارد و شــدت ایــن مســئله در اســتانها ،زنــان را ب ـرای کســب ســهم  ٣٠درصــدی یــا فرســتادن  ۵۰مناینــده
برابریطلــب بــه مجلــس بــه چالــش میکشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه هنگامــی کــه از کمیــت ســخن بــه میــان میآوریــم ،بــدان معنــا نیســت
کــه تنهــا بعــد کمیــت را مــورد بحــث قـرار دهیــم .فراتــر از بعــد کمــی و افزایــش تعــداد زنــان ،الزم اســت کــه مناینــدهی زنــان در مجلــس ،از
دغدغههــا ،مســائل و مطالبــات زنــان بحــث منایــد و از حــق آنــان دفــاع کننــد .در کنــار افزایــش تعــداد منایندههــای زن در مجلــس ،اینکــه
زنــان بتواننــد بــا حفــظ هویــت خویــش ،در مجلــس از زنــان و حــق آنــان ســخن بگوینــد ،بایــد مبنــا قـرار گیــرد.
اگــر از بعــد قانونــی نیــز بــه مســئلهی زنــان بنگریــم ،میتــوان ایــن طــور گفــت کــه ،اینکــه طبــق قانــون زنــان در ای ـران دارای حــق رأی
هســتند امــا همــواره بــه عنــوان شــهروند درج ـهی دوم بــه شــار میرونــد ،تناقض ـی اســت کــه در بیشــر مادههــا و تبرصههــای کتــاب
قانــون دیــده میشــود .اگــر چــه در قانــون اساســی زنــان حــق رای را دارنــد امــا ذهنیتــی کــه بــر هــان قانــون ســایه انداختــه ،تنهــا تــا کنــون
اجــازهی حضــور کمتــر از  3درصــدی را بــه آنــان داده اســت .آن هــم غالبـاً زنانــی توانســتهاند بــه عنــوان کاندیــدا وارد انتخابــات بشــوند کــه
عــاوه بــر پذیرفــن اصــل والیــت فقیــه ،از طــرف جنــاح خاصــی مــورد تأییــد باشــند .بنابرایــن حــق انتخــاب شــدن شــامل هیــچ زن دگراندیشــی
منیشــود .ایــن در حالــی اســت کــه زنــان ایـران در عرصـهی علــم دانــش ،فـنآوری ،نظــم و دقــت در کارهــا ،تحمــل و طاقــت بــاال در مواجهــه
بــا مشــکالت و… از مــردان پیشــی گرفتهانــد .بنابرایــن ،خواســته بــر حــق آنهــا در رسارس ایـران ،خواســتهای معقــول و کامـاً منطقــی اســت
کــه خــود بــر رسنوشــت سیاســی و اجتامعــی آنــان حاکــم باشــند .بــا ایــن وجــود امــا تاکنــون از عرصــه هــای تصمیمســازی و تصمیــم گیــری
هــای کالن مملکــت کنــار گذاشــته شــده انــد و معمــوالً بــا آنــان بــه مثابـهی « فرشــته روح افـزا ،قائــم مقــام شــورای فرهنگــی اجتامعــی زنــان،
کمپیــن “تغییــر چهــره مردانــه مجلــس” را نفــوذ دشــمن در حــوزه زنــان مــی دانــد .وی میگویــد« :مجلــس تاکنــون جنســیتی نبــوده اســت
بلکــه شایستهســاالری! ایــن مــردم هســتند کــه مناینــدگان را انتخــاب میکننــد و دلیلــی وجــود نــدارد کــه هــر زنــی کــه دارای عــدم توامننــدی
اســت بخواهــد بــه مجلــس راه پیــدا کنــد ».امــا ســوال اینجــا اســت کــه آیــا از میــان  40میلیــون زن ،تعــداد انگشتشــاری زن شایســتهاند؟؟
در کن��ار انتخاب��ات مجل��س ش��ورای اس�لامی ،میتوــان بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز اشــاره منــود .در ســال  1376بــه هنــگام برگـزاری
انتخابــات ششــمین دورهی ریاســت جمهــوری ،بانویــی بــه عنــوان داوطلــب ریاســت جمهــوری ثبتنــام منــود ،اســتدالل وی ایــن بــود کــه
منظــور از کلم ـهی رجــال منــدرج در قانــون اساســی مــاده 115مــرد نبــوده ،بلکــه ایــن اصطــاح ناظــر بــه اف ـراد رسشــناس اســت .شــورای
نگهبــان در رد ایــن نظــر اظهــار داشــت کــه منظــور از کلمـهی رجــال مــردان اســت و زنــان منیتواننــد عهــدهدار منصــب ریاســت جمهــوری
شــوند .از دیــدگاه دولتمــردان! ،زنــان منیتواننــد رهــر یــا عضــو شــورای رهــری شــوند ،تاکنــون هیــچ زنــی بــه عضویــت شــورای نگهبــان و
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در نیامــده ،ریاســت جمهــوری خــاص مــردان اســت و بــه زنــان چنیــن حقــی اعطــا نشــده اســت .اصــل
 115قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایـران در بیــان رشایــط رئیــس جمهــور بیــان مـیدارد کــه رئیــس جمهــور بایــد از میــان رجــال مذهبــی
سیاســی انتخــاب شــود.
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هــر قانــون مهــری اســت بــر آن کــه ذهنیــت مردســاالر جــای پــای خویــش را محکــم تــر از گذشــته منایــد .در طــول فعالیـت شــورای نگهبــان
ریاســت جمهــوری و  ،...هیــج یــک از بانــوان ایرانــی نتوانســتند در ایــن نهادهــا بــه ایفــای نقــش بپردازنــد .حضــور زنــان در مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام نیــز تنهــا بعنــوان اعضــای حقوقــی بــوده اســت و بــه عنــوان اعضــای حقیقــی حضــوری نداشــتهاند و نخواهنــد داشــت .پــس
میتــوان گفــت زنــان نســبت بــه حضــور فعــال در پیــروزی انقــاب اســامی ،در مراکــز تصمیمگیــری و اجـرای قانــون حضــور پیــدا نکردنــد و
همیشــه ارزش واقعــی و هویــت زن حالــت پنهــان و مســتور بخــود گرفتــه اســت .از دیــدگاه برخــی از اعضــاء تشــکیل دهنــدهی بدنـهی دولت،
ایــن طــور گفتــه میشــود عــدم حضــور زنــان در عرصههــای سیاســی نــه بدلیــل منــع قانونــی اســت ،بلکــه بدلیــل فرهنــگ اســت کــه بــه
مــرور زمــان احتیــاج دارد کــه عــوض شــود .از یــک ســو در قوانیــن ابهامــات بســیاری وجــود دارد ،از دیگــر ســو معیــار و مالکهــای صافیهــای
انتخاباتــی کامــا رنــگ و بویــی مردانــه بخــود گرفتهانــد .بــر همیــن اســاس میتــوان گفــت گروههــای سیاســی اقتدارگـرای موجــود در ایـران،
آنجــا کــه بــه منافــع خــود خدمــت منایــد ،برخــی از مادههــا و قوانیــن مربــوط بــه زن را ،بــه قصــد تســلط بــر اهرمهــای تبلیــغ سیاســی بــکار
میگیرنــد و یــا بــه زنــان نگاهــی اب ـزاری ب ـرای دســتیابی بــه قــدرت خویــش را دارنــد و یــا بــه آنــان در بخشهــای مدیریــت ،پس ـتهای
منایشــی را اعطــا میمناینــد کــه اگرچــه زن در بخــش مدیریــت نیــز بــه فعالیــت بپــردازد ،امــا بدلیــل آنکــه ذهنیتــی مردانـه دســتور میدهــد،
اینجــا تنهــا زن نقــش اجراکننــده را بــر عهــده دارد نــه تعییــن کننــده.
انتخابــات گذشــته و حضــور زنــان در مجلــس را میتــوان ایــن طــور رشح داد کــه ورود زنــان بــه ردههــای بــاالی ســازمانی دارای موانــع
اجتامعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و  ...کامــا ســلیقهای بــوده اســت .بــا وجــود اینکــه تعــداد زنــان متخصــص در جامعــه و نیــروی کار افزایــش
یافتــه اســت ،امــا در ای ـران طبیعــی جلــوه دادن و توجیــه ایدئولوژیــک نابرابــری زن و مــرد ســایهی ســنگین خــود را بــر متامــی عرصههــا و
حوزههــا افکنــده اســت .ایــن موضــوع بــه زمینـهی را بـرای بســته بــودن فضــای سیاســی اجتامعــی در ایـران بیشــر کمــک میمنایــد و زنــان
در هــر ســطحی کــه باشــند ،نهایتــا بــا ذهنیتــی مواجــه میشــوند کــه در بهرتیــن حالــت نیــز آنــان را رسکــوب میمنایــد.
در حالیکــه نهادهایــی همچــون ریاســت قــوای س ـهگانه ،شــورای نگهبــان ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،مجلــس خــرگان رهــری افــکار
مردمحورانــه را در جامعــه اشــاعه یــا غیرمســتقیم پشــتیبانی میمناینــد ،چگونــه میتواننــد از حــق یــک زن دفــاع کــرده و ســخن بگوینــد؟
بویــژه در زمــان انتخابــات از ســوی همیــن دولتمــردان انــواع و اقســام مباحــث تبعیضآمیــز شــنیده میگــردد .گویــی هــر کــدام از آنــان
برانگیختــه شــدهاند تــا پیشــاپیش ،فضــا را متشــنج کــرده و از هرگونــه اقــدام عملــی در جهــت گســرش حضــور زنــان در مجلــس ،پیشــگیری
کنـ�د .در هــر دوره نیــز میتــوان مشــاهده منــود کــه چگونــه در برابــر خواســت طبیعــی و قانونــی زنــان ایســتادگی میکننــد و بیشــر
کاندیداهــای واقعــی زنــان را رد صالحیــت منودهانــد.
پــس آنچــه کــه از زنــان انتظــار مـیرود  ،افزایــش ســطح آگاهــی و توســعه بخشــیدن بــه فعالیتهــا ی خویــش میباشــد تــا بتواننــد در برابــر
ذهنیــت مردســاالر کــه در هــر مــکان و زمانــی ،قوانیــن زنســتیز را بــه تصویــب میرســاند بــه مقابلــه برخیزنــد ،تــا زمینـهی ایجــاد دموکراســی
را در متامــی عرصههــای جامعــه فراهــم آورنــد .مطالبــات ســایر اقشــار جامعــه نیــز در ایــن نظــام سیاســی هی ـچگاه مطــرح منیشــود ،پــس
هنگامــی کــه مطالبــات زنــان هی ـچگاه اهمیتــی نــدارد ،مشــارکت آنــان نیــز منــود پیــدا منیکنــد .علــی رغــم اینکــه حداقــل نیمــی از رای
دهنــدگان را زنــان تشــکیل میدهنــد -البتــه بــه عنــوان انتخــاب شــونده -هنــوز نیــز میتــوان گفــت کــه در ردههــای پاییــن قـرار دارنــد .در
طــول تاریــخ ای ـران مشــاهده میمناییــم کــه یــا بصورتــی کامــل زنــان را از حضــور در عرصههــای سیاســی حــذف منودهانــد و یــا بــه فرمــی
ســطحی مشــارکت میدهنــد و آنهــا را نیــز بــهشــیوههای مختلــف از صحنههــای فعالی ـت ،در حاشــیه ق ـرار مینهنــد .بــا توجــه بــه چنیــن
تحلیالتــی ،زنــان بـرای پیگیــری مطالبــات خــود ناگزیرنــد بــا نادیدهگرفــن اظهــارات دولتــی ،سیســتمهای سیاســی رســمی را تحــت فشــار قـرار
دهنــد .کنــرل و اســتیالی مــردان بــر ســازمانهای سیاســی را کــم مناینــد .در مقابــل نیــز زنــان نبایــد رصفــا بخاطــر اینکــه در جایــگاه قــدرت
قـرار گیرنــد ،بــه فعالیــت بپردازنــد ،زیـرا کــه قــدرت مکانیســمی و فضایــی اســت کــه در آن یکــی دیگــری را بــه انجــام عملــی وا مـیدارد کــه
مایــل بــه انجــام آن نباشــد وا مـیدارد و ایــن بــا ماهیــت انســانی در تعــارض میباشــد.
آنچــه کــه بایــد بــر آن تاکیــد داشــت ،ایــن اســت کــه سياســت دموكراتيــك امــري نيســت كــه بــدون حضــور زن گســرش يافتــه باشــد ،بعبارتــی
سیاس��ت دموکراتی��ک را باي��د مبتنیــ ب�رـ مش��ارکت مس��تقیم متام��ی اقش��ار جامع��ه و در راس آن زن��ان دانس�تـ .ه�رـ ان��دازه زن�اـن بهــ ش��يوهاي
س��ازماندهيش��ده و ب��ا تکی��ه ب��ر ارادهي آزاد خویــش در اي��ن بخشهــا مشــاركتي فعــال داشــته باشــند ،بــه هــان ميـزان سياســت دموكراتيــك
گس�ترش خواه��د يافتــ .زن در جامعـهی ایـران کــه نصــف بیشــر جمعیــت را بــه خــود اختصــاص میدهــد ،بخصــوص در عرصـهی سیاســت
اث��ری از او دی��ده منیشوــد .بــه عــاوه زنــان بــا کاندیداتــوری خــود در ایــن دوره یــا موفــق میشــوند انتخابــات را بــه ســمت دمکراتیــزه
شــدن ســوق بدهنــد و یــا در صــورت ر د صالحیــت کاندیداهــای مــورد نظــر زنــان ،چهــرهی واقعــی “انتخابــات” و حــذف زنــان از عرصههــای
تصمیمســازی ب��رای آنانــی ک��ه هنــوز بـ�ه ناعادالن��ه ب��ودن و غیردموکراتیــک بوــدن انتخاب��ات ش��ک دارنـ�د عریاــن میشــود .نکت ـهای کــه
الزم اســت بــدان اشــاره مناییــم ،ایــن اســت کــه هرچنــد زنــان بــه عنــوان کارگر(کارمنــد در موسســات دولتــی و غیردولتــی) یــا کارخانههــا،
کار میکننــد ،ولــی در کارهــای گروهــی و جمعــی بــه اندیشــه و شــناخت مدیریتــی و تــوان خــردورزی آنــان چنــدان بهایــی داده منیشــود.
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از ســوی دیگــر روزانــه بــه زنانــی کــه در فعالیتهــای اجتامعــی حضــوری فعــال دارنــد ،برچس ـبهای نــاروا زده و آنــان را بــه انح ـراف
ميكشن��د .تبعیــض جنســی کــه در عمــق ذهنیــت حاکمیــت وجــود دارد کــه متامــی هویتهــا و تنوعــات را همچــون مانعــی ب ـرای خــود
فــرض منــوده و جهــت از میــان برداشــن ایــن موانــع از هیچگونــه اقدامــی چشــم منیپوشــد بــا عملکــرد خشــونتآمیز و غیرانســانی خویــش،
بهج�اـی برداشـتن گامه�اـی مهــم در راس��تای چارهیابـ�ی و دموکراتی��زهمن��ودن بــه تعمیــق هــر چــه بیشــر مســئله میپــردازد .زنــان بســیاری در
ای ـران وجــود داشــتهاند و دارنــد کــه در برابــر اینگونــه عملکردهــا ســکوت نکردهانــد و جهــت تغییــر وضعیــت موجــود ،مبــارزه منودهانــد
و باــ برخورده��ای زنس��تیزانهی حکوم��ت مواج��ه گردیدهانـ�د .از همیــن رو زنــان بایــد بــا آگاهــی کامــل سیاســی در ایــن راســتا گام بردارنــد.
زنــان هی ـچگاه نبایــد انتظــار داشــته باشــند کــه حقــوق آنــان از طــرف ذهنیــت پدرســاالر داده شــود ،بلکــه بــا تــاش و مبــارزات بیامــان
حقــوق حق ـهی خویــش را بدســت آورنــد .میدانیــم کــه در دهههــای گذشــته ،متامــی آرای زنــان در خدمــت منافــع دولــت ق ـرار گرفــت
و دولــت هــر بــار نیــز بدتــر از گذشــته ،وضعیــت را بــر اقشــار جامعــه حادتــر میســاخت .بارهــا شــاید ایــن بیــت را در کتابه ـای درس ـی
خواندهایــم کــه میگویــد «شــکوه تــاج ســلطانی کــه بیــم جــان در او درج اســت ،کالهــی دلکــش اســت امــا بــه تــرک رس منـیارزد ».اوال ایـن
کــه ذهنیتــی کــه بــه اقتــدار میاندیشــد ،از هــان پنجــره بــه جامعــه نیــز مینگــرد ،از تــرس آنکــه کــه نیرویــی در مقابــل او ظاهــر نگــردد،
بــا ایج�اـد رعــب و وحش��ت بـ�ه جامعــه ،تحمی��ل میکنــد کــه از عرصهه��ای سیاس��ی دوری کننـ�د .هــر نــوع تــاش و گرایــش آزادیخواهانـهی
زنــان در ایــن کشــور ،بــا پرداخــن بدیلهــای گرانبهایــی نظیــر قربانــیشــدن پدیــدهی اسیدپاشــی ،زنــدان ،شــکنجه ،اعــدام و… میــر
شــده و میشــود .پیشــاهنگان مبــارزهِی آزادیخواهــی زنــان ایرانــی نظیــر شــیرین علمهوولــی را بــه دار آویختــه و زینــب جاللیــان نیــز
هن��وز ه��م در زن��دان ب��ه رس میّب��رد .رژی��م ب��ا زدن انگه��ای بیاخالق��ی و… ب��ه اع�مال متجاوزگران��هی خ��ود مرشوعی��ت میده��د.
انتخابــات ایــن مرحلــه در زمانــی صــورت میپذیــرد کــه ای ـران در مرحل ـهی حساســی ب ـهرس میبــرد و در صورتــی کــه تغییــر و تحوالتــی را
مبتنــی بــر مطالبــات آزادیخواهانـهی زنــان و متامــی اقشــار جامعـه بــا هــر تنوعــی کــه باشــد ،انجــام ندهــد ،آنــگاه وضعیــت بســیار متفــاوت
خواهــد شــد .اگــر بــه شــیوهی سیاســت ایـران در دهههــای گذشــته نگاهــی بیندازیــم ،در ابتــدا رصفــا جهــت اینکــه خویــش را دموکـرات و
مردمســاالر جلــوه دهــد ،زمینـهای فراهــم کــرده کــه در آن تعــداد افـراد زیــادی خویــش را کاندیــد مناینــد ،ســپس تحــت نــام حفــظ مصلحــت
نظــام و مقدســات جامعــه ،تعــدادی از آنــان را بــه بهانههــای گوناگــون کــه مبــادا بــه نظــام اقتدارگـرای آنــان رضبــه وارد کنــد ،رد صالحیــت
میمناینــد .در مرحلــهی آخــر نیــز در حالــی کــه دموکراســی جــای خــود را بــه نوعــی از اســتبداد میدهــد ،انتخابــات در فضایــی کامــا
متشــنج ،صــورت پذیرفتــه خواهــد شــد .انتخاباتــی کــه کامــا از پیــش برنامهریــزی شــده و بــا کشــاندن خلقهــا بــه پــای صندوقهــای رای،
تنهــا ســعی بــر رســمی منــودن ایــن سیاســت در برابــر دیــد عمومــی دارنــد .در نهایــت نیــز زنانــی میتواننــد از صافــی انتخابــات عبــور کننــد
کــه اصــل والیــت فقیــه را پذیرفتــه و بــه متامــی خواســتههای جامعــه پشــت کننــد .امــا اکنــون وضعیــت بســیار متفــاوت اســت و ای ـران
نیــز میدانــد کــه دیگــر قــادر بــه حاکمیــت بــر متامــی بخشهــای جامعـه نیســت و الزم اســت کــه ایــن انتخابــات هامننــد گذشــته صــورت
نپذیــرد و بایــد ارادهی آزاد خلقهــا و بویــژه زنــان را اســاس قــرار دهــد .مشــارکت فعاالنــه ،هنگامــی صــورت میپذیــرد کــه بــا آزادی
اندیش��ه و امنی��ت و اعت��دال در رفت��ار سیاس�یـ هم��راه باش��د .از سوــیی موضعگیــری اشــخاص ،گروههــای فعــال حقــوق زنــان و همـهی زنــان
ایرانــی در هــر مقــام و پایـهای کــه هســتند ،بهویــژه بــا آگاهــی و دانــش جهــت زدودن ذهنیــت و چهــرهی مردمدارانــه کــه در ایــن راســتا
گام برمیدارنــد ،بسـ�یار راسـ�خ و م�شروع میباش��د .میت��وان گفـ�ت رابط ـهی زنــان و دولــت ای ـران اکنــون بــه مثاب ـهی دو نیــروی متقابــل،
تحمیلکننــده و مقاومتکننــده میباشــد .پــس مشــارکت سیاســی آگاهانــه و هــدفدار ایــن نیروهــای مقاومتگــر ،مقدم ـهای اســت ب ـرای
تقویــت فرآینــد اخــذ تصمیــم و راهــی ب ـرای همبســتگی آنــان و تغییــر در کمیــت و کیفیــت عرص ـهی سیاســی .در ایــن حالــت اســت کــه
دولــت مجبــور خواهــد شــد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه وضعیــت آنــان اهمیــت دهــد .مســاله تنهــا مســالهی رای دادن نیســت .مســاله
فراتــر از یــک رای میباشــد .اینکــه زنــان تصمیــم بــه تغییــر چهــرهی مردانــه مجلــس را دارنــد ،تنهــا از طریــق فعالیــت و مبــارزهی بیوقفــه
در راس��تای مطالب��ات زن��ان و بهب�وـد وضعیــت آن��ان در جامع��ه ص��ورت میپذی��رد .دیگــر لیسـتهای فرمایشــی دولــت در نــزد جامعــه هیــچ
رســمیتی نداشــته و نخواهــد داشــت .زیـرا زنــان و جوامــع از دانــش برگزیــدن مناینــدگان خویــش برخــوردار میباشــند .زنــان در ایــن روزهــا بــه
ایــن نکتــه رســیده انــد کــه وضعیــت موجــود ،وضعیــت مطلــوب نبــوده و مصالحــه بــا مــردان ،چنــدان در برگیرنــده منافــع زنــان نیســت؛ پــس
خــود بایــد همــت کننــد در حقیقــت بـرای کســب مطالبــات تاریخــی ،زنــان ایـران بــه جــای تقاضاهــای مکــرر از مــردان ،خــود اندیشــه ،تدبیــر
و راهــی را جســت وجــو کننــد کــه بتواننــد دریچـهای بـرای تغییــر و تحــول در وضعیــت موجــودی کــه هیـچگاه مطلــوب نبــوده را بــاز مناینــد.
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5

رێبــەر و پێشــەنگ بەدرێژایــی مێــژوو جێگەیەكــی زۆر گرنگیــان لــە
تێكۆشــانی گەالنــدا هەیــە ،لــە هــەر شــوێن و هــەر كاتێكــدا كێشــەیەكی
كۆمەاڵیەتــی دەركــەوێ پێویســتی بــە چارەســەرەیەكی زانایانــە هەبێــت،
بــەر لــە هەمــوو كەســێك لەالیــەن رێبەرانــەوە خاوەنــداری لێدەكرێــت.
بــە گەرمرتیــن شــێوە داوا و ئاواتــی كۆمەاڵنــی خەڵــك و رێنموونیەكانــی
چارەســەریش هــەر لــە رێبەرانــدا خــۆی دەبینێتــەوە ،بــۆ ئــەوەش دەبێــت
دەزگا و كەســایەتی رێبەرانــی گــەل لــە رۆژگاری ئەمــڕۆدا بەجۆرێكــی راســت
هەڵبســەنگێرنێت و بــە گرنگــی بــەرزی ئاســتی ژیانییــەوە لێــی بڕوانرێــت.
دەتوانیــن بڵێیــن چــارەی كۆمەڵگاكانیــان ،چــارەی گەلەكانیــان لەدەســتیاندایە.
بــەاڵم دەبــێ هەرگیــز لەیادمــان نەچــێ هەمیشــە قــەرزداری ئــەو رێبــەر و
ســەركردانەین كــە لەنێــو هەنــدێ قۆناخــی مێژووییــدا ســەرهەڵدەدەن و
ســەرەڕای ئــەوەی وەك تاكــە كەســێك لێشــی بڕوانرێــت ،كەچــی ســەرجەم
ناكۆكییــە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە كەســایەتی خۆیانــدا بەرجەســتە دەكــەن و بــە
رێبازێكــی چارەســازانە گــوزارەی لێــوە دەكــەن.
ناتوانــرێ بگوتــرێ هەمــوو رێبەرێــك یاخــود هەمــوو ســەركردایەتییەك
بەرژەوەندییــە گشــتی و كۆمەاڵیەتییەكانیــان بــە بنەمــا وەرگرتــووە ،بــۆ
ئــەوەش ئەبــێ لــەم مــژارەدا ســەركردایەتییەكان بكرێنــە دوو بەشــی
ســەرەكییەوە؛ یەكەمینیــان نوێنەرانــی دابونەریتــی كۆمیناڵــی دیموكراتیــن
و دووهەمیــش رۆڵگێڕانــی مســۆگەركردنی بەردەوامیــدان بــە شارســتانی
دەوڵەتگــەران .پێغەمبــەران و رێبەرانــی گــەل یاخــود ســەربەخۆییخوازانی
وەك كاوە ،مــەزدەك ،بابــەك و ســپارتاكوس لــە بەشــی یەكەمــدا جێگەدەگــرن
و ســەركردە بــە فەرمانداربووەكانــی وەك ســارجۆن ،حاموڕابــی ،ناپلیــۆن و
ئەســكەندەر لــە بەشــی دووهەمــدا جێگــە دەگــرن .لــە چ جێــی و شــوێنی
مێــژوودا جێگەیــان بووبێــت گرنــگ نییــە ،ســەركردایەتی بــەم شــێوەیە تــا
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بــەڕۆژی ئەمڕۆمــان لــە ئاســتی كاریگەركردنــە ســەر ســەرجەم مرۆڤایەتیــدا بــووە.
راســتییەكی حاشــا هەڵنەگــرە كــە بــە درێژایــی مێــژوو ئــەو ســەركردانەی لــە رۆژهەاڵتــی ناوینــدا دەركەوتــوون ،ســەركردایەتی
پێغەمبەرییانەبــوون و الیەنــی زەهنییــان قورســایی زیاتــری بــووە .كاریگــەری ئــەم ســەركردانە تەنهــا لەســەر كۆمەڵگاكــەی خۆیانــەوە
ســنووردار نییــە ،پەیوەنــدی بــە چارەنووســی هەمــوو مرۆڤایەتییــەوە هەیــە .ئــەم رەوشــە پەیوەنــدی بــەوە هەیــە كــە شــوێنی لــە دایــك
بــوون یاخــود ســەرچاوە و كانــگای ســەرهەڵدانی هــەر دوو بەشــەكە واتــا دیموكراتییەكــە و دەوڵەتگەراكــەش هەمــان هەرێمــە .ئەوڕۆكــەش
ســەرهەڵدانە پێغەمبەرانەییــەكان كــە هێشــتا رۆڵیــان هەیــە لــە ئایینــدەی مرۆڤایەتییــدا و «ئایینــە ئاســانییەكان» لــەم هەرێمــەدا ســەریان
هەڵــداوە .شــار ـ دەوڵــەت ـ دەســەاڵت ـ ســوپا ـ شــەڕ و چینــەكان لــەم هەرێمــەدا دەركەوتــوون و بــە دەزگابــوون و بناخەیــان دانــاوە.
هەروەهــا پــارە و بازرگانــی كــە ئــەوڕۆ سیســتەمی كاپیتالیــزم دەیپەرەســتێ ،هــەر بەرهەمــی ئــەم هەرێمــەن .هونــەر ـ وێــژە ـ زانســت
و حقــوق و هتــد ،هــەر لــەم هەرێمــەدا دەركەوتوونەتــە روو .رۆژهەاڵتــی ناویــن بۆتــە ناوەنــدی ســەرەكی شارســتانی دەوڵەتگــەرا كــە
هەڵــوەدای خەرجكــردن و بنبڕكردنــی ئــەو كۆمەاڵیەتــی بوونەیــە كــە مرۆڤایەتــی ئافرانــدووە .بــۆ ئــەوەش ســەركردەكانی ئــەم هەرێمــە بــە
بانگەشــەی نوێنەرایەتــی كردنــی دونیــای مــادی و دنیــای مەعنــەوی شــێوەیان گرتــووە .لــەم واتایــەدا ســەركردەكانی ئــەم هەرێمــە كاتێــك
خۆیــان پێناســە دەكــەن ،بــێ شــك لەنێــوان ســیفاتەكانی خۆیــان و خوداوەنــددا پەیوەندییەكیــان دۆزییەوەتــەوە .خوداوەنــد – پاشــا ،یاخــود
پێغەمبــەر پەیامبــەری خــودا ،یــان وەك لــە دواهاتووەكانــی پێغەمبــەران ــــ خەلیفــە .لەالیەكــی دیكــەوە مەرجێكــی كاراكتــەری مێژوویــی
و كەلتوورییــە ئــەو ســەركردانەی لــەم جوگرافیایــەدان ناچــارن خۆیــان بگەیەننــە ئاســتی بەرفراوانــی خۆبەخشــانە بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی
یاخــود ناچــارن بــەم هــزرەوە ســەرهەڵبدەن .مەگــەر بــەم شــێوەیە بكرێــت كاریگــەری لــە مێــژوو بكــرێ یاخــود كاریگــەری هەمیشــەیی
لەســەر چارەســەری كێشــەكان بكــرێ.
راســتینەی «رێبــەر ئاپــۆ»ش راســتینەیەكی وەهایــە ،ئەگــەر كێشــەی كــورد كێشــەیەكی جیهــان بێــت ،ئــەوا رێبەرایەتیكــردن و چارەســەركردنی
ئــەم كێشــەیەش بەواتــای كاریگەربــوون لــە ئاینــدەی جیهــان دێــت .بــێ گومــان «رێبــەر ئاپــۆ» ش وەك ســەركردەكانی دیكــە ،پێشــەنگایەتی
ئاشــكراكردنی راســتینەی گەلێكــی تێكۆشــەر دەكات ،بــەاڵم ئــەم رێبــەرە جیــاواز لــە رێبــەر و ســەركردەكانی دیكــە لــە قۆناخێكــی دیــاری
تێكۆشــانیدا ،لەهەســتیارترین خاڵــدا رووی لــە گۆڕانــی پارادایمیانــە كــردووە .بــەم شــێوەیە هەمیشــەیی تێكۆشــانی بەرجەســتە كــردووە،
داكۆكانــە هەڵســوكەوتی لەمــەڕ بانگەشــەی كۆمەڵــگای دیموكراتبوونــدا كــردووە .بەڕزگاركردنــی بزاڤەكــەی بەندیخانەكانــی پارادیمــی
چینایەتــی و دەوڵەتگــەرا ،لــە پێشــبڕكێی ئازادیــدا تابڵێــی ئــەم بزاڤــەی ئــازاد كــردووە .بــەم تایبەمتەندیەشــی« ،رێبــەر ئاپــۆ» بــە ئەنجامدانــی
ســەرهەڵدانێكی شۆڕشئاســایانە لــە ئاســتی هزریــدا ،هێــزی بواردنــی رابــردووی نیشــانداوە.
پارادایمــی «رێبــەر ئاپــۆ» رێكخســتنی كۆنفیدراڵــی دیموكراتییانەی كۆمەاڵن بە بناخــە وەردەگرێ ،لــە هەمانكاتدا ئامانجیشــی نوێژەنكردنەوەی
بەهــا و نرخــە كۆمیناڵییــە دیموكراتییەكانــە .ئــەم ئامانجــە لەســەر بــە بناخــە وەرگرتنــی تێكـڕای هەرێمەكــە لــە چوارچێــوەی یەكێتــی گــەالن
لەنێــو ســنووری دەوڵەتانــی ناوچەكــەدا شــێوەی گرتــووە« .رێبــەر ئاپــۆ» بــە شــیكاركردنی الیەنــە پۆزێتیڤیســتەكانی سۆســیالیزمی بونیادنـراو
كــە بەنــدی لیرباڵیزمــی كــردووە ،هێــزی بەرزبوونــەوە لــە ئاســتی رێبەرایەتیكردنــی كۆنفێدراڵیزمــی دیموكراتــی جیهانــی نیشــانداوە .لــەم
الیەنەشــییەوە ســەرهەڵدانێكی وەهــا ،شــیاو بــە پێگــەی مێژووییانــەی هەرێمەكــە ،ســەرهەڵدانی پێخەمبەرانێــك دەهێنێتــەوە یــاد كــە خۆیــان
بــە گەلێــك یاخــود نەتەوەیەكــەوە ســنووربەند نەكــردووە .لــە الیەنێكییــەوە زانســتییانە و لــە الیەنێكــی دیكــەوە «رێبــەر ئاپــۆ» بــە پارادایمــی
پــڕ لــە بــاوەڕی و رەوشــتەوە ،رۆڵــی ســەنتەزێكی بەرجەســتەكاری كرانەوەیەكــی نــوێ لــە فەلســەفەی ئازادیــدا بینیــوە .چوارچێــوەی تەنیــا
بــوون بــە رێبەرێکــی ئایدیۆلۆژیــك یــان نەتەوەیــی تێپەڕكــردووە ،چەمكــی زیندەیــی گەردوونــی خســتە رۆژەڤــی مرۆڤایەتییــەوە ،بەمــەش
بۆتــە هێــا و ســیمبۆلی بەرخۆدانــی لەبەرامبــەر راســتینەی مرۆڤایەتــی و كۆمەڵگایــەك كــە لەهەوڵــی بــە مەكینــە و تەكنیــك كردنیــدان.
وەك نــاوی بانگەشــەی ئــازادی لەبەرامبــەر بــە مــاددی كردنــی هەمــوو شــتێكی مــرۆڤ و بــە میتاكردنــی مرۆڤــی لێهاتــووە .بــۆ ئــەوەش
لەنێــو ئــەو كاتــەی بەدەســتەوە لەجیاتــی بەراوردكردنــی «رێبــەر ئاپــۆ» لەگــەڵ هــەر رێبــەر یــان ســەركردەیەكی دیكــە ،بــە ســەنتێزی
ســەرجەم ســەرهەڵدانەكانی رێگــەی شارســتانی دیموكراتــی لێكدانــەوەی راســر و بەجێــرە .لــەم واتایــەدا دەبــێ هــەر لــە ســەرهەڵدانی
پێغەمبەرئاســایانە تــا شــیرۆڤە فەلســەفییەكان ،هەرلــە بەهــرە ســەربازییەكانەوە تــا هەڵســەنگاندن و لێكدانــەوەی سۆســیۆلۆژییانە ،گەلێــك
دیــاردەی تێــدا بــەدی بكــرێ.
هــەر لەبــەر ئــەم هۆیەیــە كــە گەلــی كــورد و « »PKKكــە لەســەر ئــەم رێگــە رووناكییــەی رێبەرێكــی ئاوەهــادان هێشــتاش رووبــەڕووی
پالنــی نێودەوڵەتــی پاكتاوكاریــن .دەبــێ لــە هەنــدێ قۆناخــی مێــژوودا هێــزە نێودەوڵەتییــەكان لێــك كۆبووبێتنــەوە و ویســتبێتیان تێكۆشــانی
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گــەل و رێبــەر و ســەركردەكانیان پاكتــاو بكــەن ،بــەاڵم ئەوڕۆكــە مۆدێرنیتــەی كاپیتالیــزم بــۆ رزگاربــوون لــەو قەیرانــەی تێیكەوتــووە،
هێرشــكردنی بــۆ ســەر تێكۆشــانی ئــازادی گەلــی كــورد و رێبەرەكــەی ،زۆر جیــاوازە لــە هێرشــەكانی دیكــەی كــە دەگوتــرێ «رێبــەر ئاپــۆ»
یەكــەو شــت دێتــە بیــری مرۆڤــەوە ،ئەوەیــە كــە دەبــێ ژیانێــك هەبێــت لەســەر بنەمــای وەاڵمــی راســت بــە پرســیارەكانی «دەبــێ چــۆن
بــژی» و «دەبــێ لــە كوێــوە دەســت پێــی بكــەی» .ژیانــی كەســێك كــە لــە بــواری فەلســەفییەوە وەاڵمــی راســتی ئــەم پرســیارانەی دابێتــەوە،
كەواتــە ژیانیشــی لەســەر بناخــەی راســت دانــاوە .وەاڵمدانــەوەی راســت بــە «چــۆن بــژی و لــە كوێــوە دەســت پێــی بكــەی» بەتایبــەت
لــە ســەردەمی مۆدیرنیتــەی كاپیتالیزمــدا كارێكــی یەکجــار زەحمەتــە .لەســەردەمێكدا كــە لیرباڵیــزم نــەك بەتەنهــا كۆمەڵــگا و تــاك بەڵكــوو
بەنێــو یەكــە بــە یەكــەی خانەكانــی مرۆڤــدا رۆچــووە ،گومــان لــەوەدا نییــە كــە گەیشــن بــە وەاڵمــی راســتی پرســیاری «چــۆن بــژی» بــە دوا
رادە زەحمەتــە .ئــەم زەحمەتییــەش لــە راســتینەی بزووتنەوەكانــی سوســیالیزمی بونیادنـراو و بزووتنــەوە رزگاریخوازییــە نەتەوەییەكانــدا بــە
شــێوەیەكی ســوتێنەرانەتر دەبینیــن .هەرگیــز ناتوانــرێ نكۆڵــی لــەوە بكــرێ كــە ســەدەی بیســتەم ســەدەی قارەمانێتییەكانــە .بــەاڵم وێ ـڕای
ئــەم راســتینەیە ،جێــگای داخــە كــە فیداییەكانــی شــەڕ و جەنگــە شــەرەفمەندانەییەكان بــێ ئــەوەی بــە خۆیــان بزانــن چــۆن دەكەونــە داوەوە
و چــۆن خزمەتــی بەرژەوەندییەكانــی دوژمنەكانیــان دەكــەن .بــۆ ئــەوەش «رێبــەر ئاپــۆ» لــە واتــای دانپێنــان و رەخنەدانــی ئــەم راســتینە تاڵــە،
ئامــاژەی بــەوە دا كــە ژیانــی بــە هەڵــە و چەوتــی داڕێــژراو ،لەســەر بنەمــای راســت نــاژێ.
هەڵبــەت لــە دیاركردنــی ئەمــەدا ،بــە پێویســتی زانــی كــە هــەردەم بەبڕیاربوونــی لەمــەڕ رێبەرایەتــی كردنــی پارێزوانیكــردن لــەو بەهــا و
نرخــە دیموكراتییانــەی قارەمانــان دەســتەبەریان كــردووە دووپــات بكاتــەوە« .رێبــەر ئاپــۆ» كــە لــە بناخــەدا ژیانــی لەســەر بەدەستخســتنی
ناســنامەی ئــازاد دامەزرانــدووە ،بــە درێژایــی ژیانــی بەرگــری لــەوەی كــرد كــە هێــزی گەوهــەری بناخەییرتینــە لەتێكوشــانی بەدەستخســتنی
وەهــا ناســنامەیەكدا .لــەم مــژارەدا لــە هیــچ هەلومەرجێكــدا نەكەوتــە دۆخــێ بــێ بــاوەڕ بوونــەوە .بــە گوتنــی «ئەگــەر هەمــوو دونیــا ببنــە
یــەك و هێــرش بكەنــە ســەرمان ،بەرخۆمــان دەدەیــن» ،ئــەم هەڵوێســتەی لــە تێكوشــانی دژ بــە گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتیشــدا بــە بنەمــا
وەرگــرت .هــەر لەســەرەتاكانی تێكوشــاندا هەســتی بــەوە كــرد كــە كێشــەی كــورد و كوردســتان نــەك بەتەنیــا نەتــەوەو و دەوڵەتێــك ،بەڵكــوو
چارەنووســی جیهــان دەستنیشــان دەكات .لەســەر ئــەم بنەمایــە پێشــبینییەكی نیشــاندا كــە رێبەرێــك هەیەتــی .ئەمــە لەهەمانكاتیشــدا
دەهاتــە واتــای ئامادەبــوون لــە بەرانبــەر هەمــووی دژوارییــەك لــە هەمــوو كات و لــە هەمــوو شــوێنێك لــە تێكوشــاندا؛ كــە ئەمــەش وەك
فەلســەفەی رێبەرێــك خــۆی لــە «»PKKدا بــە بەرجەســتەیی بینییــەوە.
«رێبــەر ئاپــۆ» كــە كۆمەڵبوونــی لەهــەر ئــان و ســاتێكی ژیانــدا لەناوەنــدی ســۆزەكاندا بەجێكــرد ،هەســتی بــەوە كــرد كــە رەوشــی ئێســتاكەی
ژن كۆمەڵبــوون و كۆمەاڵیەتیبــوون پارچــە دەكات .بۆیــە گرنگییەكــی گــەورەی دا بــە پەیوەنــدی نێــوان ئــازادی كۆمەاڵیەتــی و ئــازادی
ژن .هاوشــان لەگــەڵ دەستنیشــانكردنی ســەرجەم ئــەو كێشــانەی كــە دنیــا و مرۆڤایەتــی بــەرەو فەالكەتــەوە دەبــەن و بــە دۆزینــەوە و
دەستنیشــانكردنی هۆكارەكانیــان ،خــۆی لــە دونیــای تێڕوانینــی جیهانــی پۆزیتیڤیســت كــە شــێوە پێــدەری سوســیالیزمی بونیادن ـراوە رزگار
كــرد .هــاو ئاســتی « »PKKو گەلــی كــورد ،پارادیمــی كۆمەڵــگای ژینگەپارێــز و دیموك ـرات و ئــازادی ژن نیشــانی هەمــوو مرۆڤایەتــی دا.
رێبــەر و ســەركردەكان بــە درێژایــی مێــژوو رۆڵێكــی ســادە و ســاكارییان نەگێ ـڕاوە ،دەبــێ لــە یــاد نەچــێ كــە رێبەرایەتــی دیاردەیەكــی
ســنووردار نییــە بــە ژیانــی خــودی تاكــە كەســیەوە ،ســەركردەكان جێگەیەكــی دیــار و بەرچاوییــان هەیــە لــەو كۆمەڵگایانــەدا كە ســەركردایەتی
دەكــەن ،لــە مێــژوودا گەلێــك منوونــەی بیـراوە .یەكێــك لەوانــە؛ ح .عیســا ســەركردەی باوەڕییەكــی نوێیــە ،دەستەیەكیشــی هەیــە ،پرۆپاگەنــدە
لەنێــو جەمــاوەردا دەكــەن و بــە نیشــاندانی موعجیــزە ،رێكخســن دروســت دەكــەن .ســەركردەیەكە و بــە زەهنییەتــی خــۆی هەڕەشــە لــە
سیســتەمی دەســتكردە و بونیادن ـراو دەكات .دوژمنانــی بەرلــە هەمــوو شــتێك نــەك حــەواری و كۆمەڵــگا رێكخراوەكــەی بەڵكــوو خــودی
ح.عیســایان دەســتگیركردووە و لــە خاچیــان داوە .ئەمــە بۆچــی؟ .چونكــە مەگــەر تەنیــا بــە مــردن یــان پەشــیامنبوونەوەی ح.عیســا ،ئــەو
هەڕەشــە و مەترســییە البچــێ ،هەروەهــا هەمــوو كــەس بڕوایــان بــە ح.عیســا دەهێنــا ،ح.عیســا دەســتگیركرا بــەاڵم پەشــیامن نەبــوو ،لەبــەر
ئــەوەش قەتڵكـرا .لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوەی چــاوەڕێ دەكـرا نەبــوو ،هێــزی مەســیحی وەك هەرەســێك گەورەبــوو ،ئــەو زەهنییەتــەی ح.عیســا
دایمەزراندبــوو و بــە رێكخســتنی گەیاندبــوو بــەردەوام بــوو لــە شــەڕ لــەدژی زوڵــم .ســپارتاكۆس ســەركردەی راپەڕینــی كۆیلەكانــە ،كۆیلەیــە
بــەاڵم گالدیاتۆریشــە ،بــە تێڕوانینــی ئازادییانــەی كۆیلەكانــی رێكخســت و شــەڕی كــرد ،ئامانجــی ســەرەكی فەرمانــدارە رۆماییەكان ســپارتاكۆس
بــوو ،چونكــە كــە ئــەو گیـرا و كــوژرا ،ســوپای كۆیلــەكان پڕشــوباڵو دەبێتــەوە .بــۆ ئــەوەش بەدرێژایــی رێــی ئــەو ســەردەمەی هــەر لــە كاپــواوە
تــا رۆمــا بەهــەزاران خــاچ دەچەقێنــن ،بەهــەزاران بەرخۆدانــوان شانبەشــانی ســپارتاكۆس لــە خــاچ دەدرێــن و راپەڕیــن ســەركوت دەكــرێ.
بــەاڵم هەرگیــز رۆمــا لــە رووخــان رزگاری نەبــوو .دەبــێ منوونــەی زیاتریــش بهێرنێتــەوە.
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بزاڤــی «»PKKش ســەرتاپا لەالیەنــی س ـراتیژی و تاكتیكــی لــە هەمــوو بوارێكــەوە مۆركــی رێبەرایەتــی لەســەرە ،ئــەم دۆخــە بــە گــوزارەی
 »PKKبزاڤێكــی رێبەرایەتییــە» دەردەبــڕێ .بــۆ ئەوەشــە كــە هــەر جموجــۆڵ و مەیلێكــی پاكتاوكارانــەی لەنێــو « »PKKدا ســەر دەردەكــەن
بــە خواســت و ویســتی بــە ئامانــج گرتــن و لەنێوبردنــی رێبەرایەتییــەوەن .بــۆ ئــەوەش گــوزارە و دروشــمی (نــا بــۆ عەبدولــا ئــۆج ئــاالن،
بەڵــێ بــۆ « )»PKKهەڵــدەدەن .شــاهین دۆمنەز»یەكێكــە لــە گــەورە خاینــەكان» كــە دەســتگیر دەكــرێ دەڵــێ ( ئاپــۆ ســاخ و سەربەســت
بــێ ،نــەك یــەك بــە هــەزاران « »PKKدادەمەزرێنــێ) .شــەمدین ســاكك «كــە ئەویــش خائینێكــی گەورەیــە» نرخاندنێكــی هاوشــێوەی كردبــوو.
كاربەدەســتانی دەوڵەتــی تــورك دەیانگــوت ( گــەر ئاپــۆ بچــێ »PKK« ،ییــەكان ناتوانــن گوندێــك بەڕێــوە ببــەن ) .لێــرەوە دەردەكــەوێ
كــە رووی هەمــوو تیــرەكان لــە رێبەرایەتــی كرابــوو .هــەر بــەم هۆیــەوە بــوو هێــزە نێودەوڵەتییــەكان كــە هەڵــوەدای لەنێوبردنــی بزاڤــی
ئازادیخــوازی كــوردن ،گەلەكۆمەیەكــی زۆر گــەورە و بەرفراوانیــان لەبەرامبــەر «رێبــەر ئاپــۆ» ئەنجامــدا.
ئامانجــی گەلەكۆمــە تەنهــا دەســتگیركردن و ئەســیركردنی رێبەرەكەمــان نەبــوو كــە ســەرباری هەمــوو هــەوڵ و تەقەالیەكــی بااڵدەســتان
نەیانتوانــی لەنێــو سیســتەمەكەیاندا بیتوێننــەوە و لەبەرامبــەر هەمــوو ئەمانــەدا ســەربەخۆییەكەی پاراســت ،ئامانــج لــە بناخــەدا گــەر
جەســتەییش نەبــێ ،لــە واتــای كار و كارایــی و واتاییــدا لەنێوبردنــی بــوو .هێــزە نێودەوڵەتــی و هێگۆمۆنییــەكان بــە دەســتگیر كــردن و
رادەســتكردنی رێبەرایەتیــان بــە دەوڵەتــی تــورك بــە یەكەمیــن ئامانجــی خۆیــان گەیشــن .بــەاڵم گرنگــر ،لەنێوبردنــی الیەنــی سیاســیانە و
فەلســەفییانەی رێبەرەكەمــان بــوو .بــەاڵم چــۆن لــە خاچدانــی ح .عیســا نەیتوانــی رێگــە لــە گەشەســەندنی ئایینــی مەســیحی بگــرێ ،ئــەو
گەمــە و بازییانــەی دەیانویســت بــە دەســتگیركردنی «رێبــەر ئاپــۆ» ســەری نەگــرت .دەبــێ حەوارییەكانــی مەســیح ئەركەكانــی سەرشــانیان
بەجێهێنابێــت و لــە رووخاندنــی رۆمــادا رۆڵــی گرنگیــان گێڕابێــت ،هەروەهــا «رێبــەر ئاپــۆ»ش لــە دوای دەســتگیربوونی رۆڵــی حەوارییەكانــی
عیساشــی گرتــە ئەســتۆی خــۆی و تێك ـڕای حســاب و پالنەكانــی پالنگێڕانــی ســەراوبن كــرد و گەلەكۆمــەی پووچــەڵ كــردەوە.
لێــرەدا دەور و جێگایەكــی گرنگــی راســتینەی گــەل هەیــە كــە بــە فەلســەفەی ئــازادی پــەروەردەی كــردوون و رێكخســتوون ،لــەم واتایــەدا
گەلــی كــورد و «رێبــەر ئاپــۆ» یەكجەســتەییەكە و لێكجیــا ناكرێتــەوە ،پەیوەندییەكانــی «رێبــەر ئاپــۆ» لەگــەڵ گــەل زۆر بناخەییــە« .رێبــەر
ئاپــۆ» ئــەو گەلــەی كــە وەك كرابێتــە ماڵــی دەســەاڵتداران ،لــە ژێــر چەپۆكیــی دەســەاڵتدارانی دەرەكــی و نێوخۆیــی دەرخســت .ســەركەوتنی
لــە خــاوەن لــە خۆدەركەوتــن و لــە گەیاندنــی بــە پێگــەی خۆبوونــدا هێنــا .لــەم رووەوە گەلــی بــە ئی ـرادە كــرد ،هێــز و جەســارەتی دا بــە
گــەل .بەتایبەتــی ســەرەكیرتین هــۆكاری دیــاردەی هێرشــبەرانەی دەســەاڵتداران لــەدژی «رێبــەر ئاپــۆ» ،هــەوڵ و خەباتــی «رێبــەر ئاپــۆ» بــوو
لــە گەیاندنــی گــەل بــە دۆخــی بڕیاربــوون لــە ژیانــی ئــازاددا .هەروەهــا ســەرەكیرتین و بناخەییرتیــن جیــاوازی جیاكــەرەوە «رێبــەر ئاپــۆ»
لــە رێبــەر و ســەركردەكانی لــە ســەدەكانی  19و  20دا هــەر ئەوەیــە .راســتینەی رێبەرایەتیــان ،رێبەرایەتییەكــە لەنێــو گــەل ســەریهەڵداوە و
رێبەرایەتــی گەلــە .گەلەكەمــان كــە ئــاگادارە لــەم دۆخــە ،بــۆ ئەوەیــە راوەســتە و هەڵوێســتێكی هێنــدە هەســتیارانەی هەیــە لــە مژارەكــەدا.
پێكهاتــەی ئــەو رۆكــەی سیســتەمی ئیمراڵــی ،چوارچێوەیەكــی نۆژەنــی گەلەكۆمەیــە .گەلەكۆمــە لــەدژی رێبەرەكەمــان و لــە شــەڕی دژبــە
گەلــی كــورد دا لــە چوارچێــوەی باریككردنێكــی ژێربەژێرانــەی هەڕەشــەی ئەشــكەنجە و لەنێــو بــردن لــە سیســتەمی ئیمراڵیــدا بەڕێــوە
دەبــات .رێبەرەكەمــان كــە دەســتبەرداری خوڵقاندنــی ئیــرادەی سیاســی گــەل و گــوزارە لێكردنــی نابــێ ،لەالیــەن گەلەكۆمەكارەكانــەوە
و بــە پەیــڕەوكاری نابەجێیانەیــان دەیانهــەوێ رادەســتی بگــرن .هــۆكاری ژێرپێنانــی حقوقەكانــی دەوڵــەت لــە ئیمراڵیــدا لەالیــەن خــودی
دەوڵەتــەوە ،بەتــەواوی بەنــدە بــە ئامانجــی دروســتكردنی سیســتەمی ئیمراڵییــەوە .سیســتەمی ئیمراڵــی سیســتەمی لەنێوبردنــی رێبەرایەتیامن
و لــە كەســایەتی رێبەرایەتیامنــدا بۆتــە سیســتەمی لەنێــو بردنــی بزاڤــی ئازادیخــواز و كــوردی ئــازاد .ئــەم سیســتەمە بــەم ئامانجەیــەوە وەك
پرۆژەیەكــی نێــو دەوڵەتــی داڕێــژراوە و پراكتیزەكـراوە .بەپێچەوانــەی بۆچوونەكانــەوە ،دەوڵەتــی تــورك لــەم پرۆژەیــەدا رۆڵێكــی زۆر كەمــری
هەیــە چ لــە قۆناخــی داڕێــژران و چ لــە پەیڕەوكارییــە رۆژانەییەكانــدا .نــەك بــە تەنهــا لــە قۆناخــی ئامادەكردنیــدا ،بەڵكــو ئێســتاكەش خاوەنــی
بناخەیــی و ســەرەكی ئــەم سیســتەمە هێــزە هێگۆمۆنییەكانــی كاپیتالیزمــی مۆدێرنیتــەن.
ئــەم سیســتەمە ،سیســتەمێكە لــە ئەنجامــی یەكدەســتی زیاتــر لــە ســی دەوڵــەت و ئــەو گەلەكۆمــە و پالنگێڕییــە مێژووییــەی لــە دژی «رێبــەر
ئاپــۆ» بەڕێوەیــان بــرد هاتۆتــە كایــەوە .لــە هەمانكاتــدا ئامانجیشــیان هەیــە ،بــە هەڵەداچوونێكــی گەورەیــە كــە تەنهــا بــە كێشــەیەكی
ئاساییشــی لێكبدرێتــەوە ،پالنگێ ـڕان كــە هەڵــوەدای لەنێوبردنــی چەمــك و فەلســەفەی ژیانــی رێبەرەكەمانــن ،هێشــتا ســوورن لەســەر ئــەم
ئامانجــەی گەلەكۆمەكــە .هێشــتاكەش هەوڵــی كاراكــردن و پراكتیزەكردنــی ئــەم بەبڕیاربوونەیــان دەدەن .ئەمــەش ئــەو راســتینەیەیە كــە
لەژێــر ســەرجەم هێرشــە رۆژانییەكانــی دژ بــە رێبەرایەتیامنــدا شــاراوەیە.

.

لەالیەكــی دیكــەوە وا چــاوەڕێ ناكــرێ كــە وەك هــەر كەســێكی ئاســایی هەڵســوكەوت لەگــەڵ رێبەرێــك بكرێــت كــە بڕیــاری پاكتاوكردنــی

138

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

لەســەر وەرگیـرا بێــت ،بــەو هۆیەشــەوە هەمــوو شــتێكی بــۆ دەكرێتــە بەهانــە و بیانــوو لەنێــو گۆشــەگیریدا سـزای گۆشــەگیركردن و ژووری
تاكــە كەســی پــێ دان و پەیــڕەوكاری مەحكومكردنــی و  ...هیــچ درێخییەكیــان نەكــردووە .ئاشــكرایە كــە ئامانــج لــە تێكــڕای ئەمانــەدا
شــكاندنی ئیـرادەی رێبەرەكەمــان و تەســلیم گرتنێتــی و لێرەشــەوە پاكتاوكــردن و لەنێوبردنــی هەمــوو جەماوەرێكــی كــورد كــە لەبەرامبەریــان
تێدەكۆشــن و بەرخۆدانــی دەكــەن.
بەشــێوەی كــورت و گەوهەرییانــە؛ ئــەو حقوقــەی بەكەڵكــی فەراهەمكــردن و رەواكردنــی دەوڵەتــان دێــت ،نەشــیاوە لــە سیســتەمی ئیمراڵیــدا
كارا بكــرێ و بــە هەنــد وەربگیــرێ ،لەبــەر ئــەوەی بەڕێوەبەرانــی سیســتەم لــە هەمانكاتــدا دانەرانــی حقوقیشــن ،مافــی هەڵســوكەوت و
جمووجۆڵــی بــەدەر لــە یاســا و حقوقیشــیان بــە خۆیــان داوە .كاتــێ دۆخــی تایبەتــی رێبەرایەتیشــان لەســەر ئەمــە زیــاد كــرد و شانبەشــانی
ئــەو دۆخەمــان هەڵســەنگاند و الیەنەكــەی دیكەشــی كــە واتــا گەلەكۆمــەی نێــو دەوڵەتــی و ناحقوقییەكانــی قۆناخــی دادگاییكردنەكــە
دێنینــە بــەر چــاو ،بــە ئاســانی دەبینیــن كــە لــە ئیمراڵــی هەیــە هیــچ پەیوەندییەكــی بــە حقوقــی دەوڵەتگەراییــەوە نییــە و رەوشــێكی
دەستپێشــخەرییانەی جێبەجێكارانــی گەلەكۆمــەی نێــو دەوڵەتییــە .رێبەرمــان «رەهینــە» ئەســیرێكە ،رەهینــە لــە هەموو شــوێنێك لــەدەرەوەی
چوارچێــوەی حقوقدایــە .ســەرجەم ئەمانــە بڕیارەكــەی دەربــارەی رێبەرمــان روون و ئاشــكرایانە دەردەخاتــەڕوو و ئــەوەش دەســەملێنێ كــە
گەلەكۆمــەی نێــو دەوڵەتــی بــۆ تاكــە ســاتێكیش وازی لــە ئامانجــی پاكتاوكــردن نەهێنــاوە.
بەپێــی نۆرمەكانــی حقوقــی نێــو دەوڵەتــی ،دەبــوا گیراوێــك لــە  10ســاڵ زیاتــر بــە تەنیــا رانەگیرایــە ،لــە كۆتایــی ئــەو مێــژووەدا دەبــوا
گۆشــەگیرییەكەی لەســەر البربایــە ،دەوڵەتــی تــورك ئــەم ماوەیەیــەی زیاتــر وەعــدە دیاریكراوەكــە بەكارهێنــا و چیــدی لــە ئەنجامدانــی
گۆڕانــكاری لــە بارودۆخــی ژیانــی رێبەرمانــدا لــە رەوشــێكی ناچاریــدا بــوو ،لــە گــەل و جەماوەریشــدا چاوەڕێییەكــی بــەو رەنگــەش هەبــوو،
بــەاڵم « »AKPلەجیاتــی وەاڵمدانــەوەی بــەو چاوەڕوانییــەی گــەل ،بارودۆخــی ژیانــی رێبەرمانــی زەحمــەت و دژوارتــر كــرد.
گۆڕانــكاری و پەیــڕەوكاری «چاڵــی مــردن» لــە سیســتەمی ئیمراڵیــدا خاســییەتی تایبــەت و گرێــدراون بــە «  « AKPەوە « AKP « .پارتییەكــە
كــە بارودۆخــی هەبوونــی خــۆی بــە پاكتاوكردنــی « »PKKەوە بەنــد كــردووە .خاوەنەكانــی دیكــەی دەوڵــەت كــە وەك كۆوالیســۆنێكی
دەســەاڵت توانیویانــە «  « AKPلــە شــەڕی دژ بــە « »PKKدا بەكاربهێنــن ،رێگەیــان لــە پێــش ئــاوەاڵ كــردووە .لەگــەڵ ئەمەشــدا لــە
چوارچێــوەی «پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناویــن» ی ئەمریــكا ،بەدەســتی «  « AKPلــە باكــوری كوردســتاندا نۆكــەر و دەســتوپێوەندی پێویســت
لــە نێــو كوردەكانــدا رێكبخــەن .بــەم هۆیانەوەیــە كــە هەڵوێســتی «  « AKPلەبەرامبــەر رێبەرەكەمانــدا و لەبەرامبــەر بزاڤــان و لەبەرامبــەر
گەلەكەمانــدا زۆر تونــدە و بــە تــەواوی بــە ئامانجــی پاكتاوكردنــە .بــەاڵم وەك رابــردوو و بەشــێوەیەكی زۆر خەســت و خۆاڵنــە نكۆڵیكــردن نــا،
بەشــێوەیەك كــە وەك دانــی پێــدا نابێــت خــۆی دەنوێنــێ بــەاڵم بــە هەڵخەڵەتاندنــەوە لەنێوبــردن و پاكتاوكردنــی ئامانجــە « AKP « .بەهــۆی
ئــەم ریــاكاری و دووڕووییــەی نێــو رێبازەكــەی لــە رابــردوو زیاتــر پێكهاتەیەكــی مەترســیدارترە.
بــەو هەڵســەنگاندنانەی «رێبــەر ئاپــۆ» لــە بــارەی ئاشــكراكردنی ئەوانــەدا «  « AKPدووچــاری زەحمەتــی كــرد .بــۆ ئــەوەش بــواردن و
دەربازكردنــی «  « AKPكــە وەك پارتێكــی بــێ ئەڵتەرناتیــف لــە میانــی چارەســەری كێشــەی كــورددا دەبیــرێ ،لــە بناخــەدا دەربازكردنــی
سیســتەمە ،بــێ گومــان ئەمــە كاریگەرییەكــی گــەورەی هەرێمییانەشــی دەبێــت.
گەلــی كــورد بــە چــاوی خــۆی بینــی حكومەتێــك كــە لــە دەرهــەق رێبــەر و ســەركردەكانیدا فەرمانــی مــردن دەدات هیــچ بڕیارێكــی
ئەرێنــی لەمــەڕ دیموكراتیزەبــوون و چارەســەری كێشــەی كــورد نــادات ،بەمــەش كاردانــەوە و تووڕەیــی لــە بەرزتریــن ئاســتتدا نیشــاندا.
بزاڤەكەمــان و گەلەكەمــان هەمیشــە لــە مــژاری ژیانــی «رێبــەر ئاپــۆ» دا زۆر هۆشــمەند بــوون ،هــەر لــە رۆژگاری پەیڕەوكردنــی گەلەكۆمــە
و پالنگێڕییەكانــەوە تــا ئێســتاكە ئــەم هەســتیارییەی نیشــاندا ،بــەردەوام لــە نێــو چاالكــی و چاالكگەریــدا بــوو و بەمــەش رێبەرەكــەی
خۆیانیــان پاراســت .پێویســتە لەیادمــان نەچــێ كــە ئــەو هێــزەی رێبەرمانــی لــە لەنێوچــوون رزگار كــرد ،گرێــدان و پەیوەســتداری ب ـزاڤ و
گەلەكەمــان بــوو بــە «رێبــەر ئاپــۆ»وە .لەبەرامبــەر گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی دژبــە رێبەرمــان بــەر لــە قۆناخــی ئیمراڵیــش گەلەكەمــان و
گەریــاش بەشــێوەیەكی زۆر بــە كاریگــەر وەاڵمیــان داوەتــەوە ،لــەم مــژارەدا هەڤــاڵ زیــان كەســێك بــوو كــە داســتان ئاســاترین هەڵوێســتی
نوانــدووە .وەك دەزانــرێ لەبەرامبــەر تیرۆرەكــەی دژبــە «رێبــەر ئاپــۆ» لــە 1996دا هەڤــاڵ زیــان بــۆ یەكــەم جــار و دەســت بەجــێ خــۆی
لــە مێشــكی دوژمنــدا تەقانــدەوە و وەاڵمێكــی زۆر جــددی كردارەكــەی دوژمنــی دایــەوە .چاالكییەكانــی «ناتوانــن خۆرەكەمــان تاریــك بكــەن»
هەمــان تایبەمتەنــدی داستانئاســایانەیان هەیــە .هەروەهــا لــە ســەروبەندی بەڕێوەچوونــی گەلەكۆمەكــەدا و لــە قۆناخــە زۆر هەســتیار و
مەترســیدارەكانی ئیمراڵیشــدا گەلەكەمــان بــەردەوام دەوری رێبەرەكەیــان دابــوو ،بــەم شــێوەیە پالنەكانــی پاكتاوكردنیــان پووچــەڵ كــردەوە.
ژیانــی «رێبــەر ئاپــۆ» و بارودۆخــی مــاوەی زیاتــر لــە  16ســاڵی ئیمراڵــی بوونــە بابەتەگەلێــك كــە زیاتــر رۆژەڤــی گەلــی كوردیــان ســەرقاڵ
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«رێبــەر ئاپــۆ» رەخنــەی گەورەمــان لێــدەكات لەمــەڕ كەموكورتــی ئــەو تێكۆشــانەمان كــە بــە ئامانجــی پووچەڵكردنــەوەی چوارچێــوە
مەترســیدارەكەی پالنــی پاكتــاوكاری كــە جێبەجێكارێكــی گەلــێ زۆری هەیــە بەڕێــوەی دەبەیــن .هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی هێــزی
تێكۆشــانەكەمان بــە هێنــدەی پێویســت لــە چارەســەری دیموكراتییانــەی كێشــەی كــورد و راكێشــكردنی دەوڵــەت و هێنانــی بــۆ نێــو دیالۆگــدا
نەبــووە ،رەخنەمــان دەكات .چاوەڕوانــی لــە گــەل و بزاڤەكەمــان ئەوەیــە پەرفۆرمەنســێكی وەهــا نیشــانبدەن كــە پالنەكانــی پاكتاوكــردن
ســەراوبن بكــەن و هــەر وەك لــە شۆڕشــەكانی فەرەنســا و روســیادا بیــرا بتوانــێ سیســتەمی هەنووكەیــی بگۆڕێــت.
«رێبــەر ئاپــۆ» بانگــەوازی لــە گــەل دەكات تــا هزرمەندانــە هەڵبســوڕێن و پۆلیتیكای»مــردن نیشــان بــدە و بــە پەتــای كوشــندە رازی بكــە»
پووچــەڵ بكەنــەوە .هەروەهــا ئامــاژە بــەوەش دەكات كــە لەبەرامبــەر «  « AKPكــە گەمــە و بــازی بــە گــەل دەكات ،گــەل برســی دەكات
و بــە خۆیــەوە پێوەســتی دەكات ،ســۆزە ئاینییەكانــی گــەل ئیستســار دەكات و ناوكیــان بــە دەوڵەتــەوە دەبەســتێتەوە ،هەڵوێســتێكی زۆر
روون و ئاشــكرا وەربگــرن.
بــەر لــە هەمــوو شــتێك دەبــێ بــڕوا بكەیــن كــە لەقۆناخێكــی هاوشــێوەی قۆناخــی شۆڕشــەكانی فەرەنســا و روســیاداین و ئەكتــەری ســەرەكی
ئــەم قۆناخەیــن ،تایبەمتەنــدی ســەرەكی و بناخەیــی قۆناخــە قەیراناوییەكانــی سیســتەمە كۆمەاڵیەتییــەكان بەدەســتهێنانی ســەرمایەی
گەورەیــە لەمایــەی كــەم و بچووكــە .ئــەم تایبەمتەندییــە خســتنە خــوارەوەی جامبازێكــە لەســەر پــەت لــە دوای دەســتێوەردانێكی ئاســان
دەهێنــە بەرچــاو .دەبــێ لــە چوارچێــوەی جیهانــدا « »PKKبزاڤێكــی تەنهایــە ،ئــەو هێزانەشــی كــە لەبەرامبەریــدا تێدەكۆشــێت شــومارییان
زۆرە ،بــەاڵم سیســتەمی هیارارشــی و دەوڵەتگــەرا كــە مۆدیرنێتــەی كاپیتالیــزم پێشــەنگایەتی دەكات لەنێــو گەلێــك كێشــە و قەیرانــی زۆر
جــددی پێكهاتەییدایــە .لــە قووڵكردنــەوە و بەرفراوانكردنــی بــە كۆیلەكــردن و لــە لەنێوبردنــی رسووشــت زیاتــر هیــچ شــتێكی دیكەیــان پــێ
ناكــرێ ،سیســتەم لــە هەمــوو الیەكییــەوە لــە وەریــن و رماندایــە .جگــە لــە ژمارەیەكــی كەمــی خــاوەن ســەرمایە و دەســەاڵت زیاتــر چیــن و
توێژەكانــی دیكــەی كۆمەڵــگا لــە سیســتەم نــاڕەزان .مرۆڤایەتــی بــۆ رزگاربــوون لــەم سیســتەم و نیزامــەی كۆیالیەتــی قووڵدەكاتــەوە ،لەنێــو
لێگــەڕان و بەدواداچوونێكــی گــەورەی تیــۆری و پراكتیكیدایــە.
لــە خاڵێكــی وەهــادا ،ئــەو ئاســتی تیۆرییــەی «رێبــەر ئاپــۆ» بــە بەرگرینامەكانــی دەستنیشــانی كــردوون ،دەربــڕی نــرخ و بەهایەكــی زۆر
گرنــگ و گەورەیــە لــە دانانــی چارەســەری دوور لــە دەوڵــەت و دەســەاڵت بــۆ ســەرجەم ئــەو كێشــە كۆمەاڵیەتییانــەی شارســتانییەت لــە
بناخەیاندایــە.
بەهــەزاران لــەو كەســانەی كــە بــە فكرەكانــی رێبەرمــان روونــاك بوونەتــەوە ،بــە هێنــدەی پراكتیزەكردنیــان ،ســەركەوتن لــە رزگاربــوون لــە
ناوەندبوونیــان بــۆ دەســەاڵت و دەبنــە خاوەنــی خۆیــان.
كۆمەاڵیەتبــوون بــۆ مــرۆڤ مەرجــی هەبوونــە ،ئــەم مەرجــە بــۆ گەلــی كــورد دێتــە واتــای خۆڕێكخســن ،گەلەكەمــان بــۆ رزگاربــوون لــە
سیســتەمی دەوڵەتگــەرا و دەســەاڵتگەرا كــە باشــی و چاكییەكانیشــیان بۆتــە بارێكــی قــورس ،شانبەشــانی بەهەنــد وەرگرتنــی خۆڕێكخســن،
دەبــێ ئامــادە بێــت بــۆ قۆناخێكــی پــڕ لــە چاالكــی كــە لــە واتــای راســتیدا كێشــەی كــورد بــە چارەســەری بگەیەنێــت .گەلەكەمــان مەگــەر
بەتەنیــا بــە چاالكگــەری و خۆڕێكخســتنێكی زۆر گــەورە و بەكاریگــەر بتوانــێ تیــرۆری رۆژانــەی دەوڵــەت و پالنگێــڕی پاكتاوكــردن بــێ
كاریگــەر و پووچــەڵ بكاتــەوە.
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گەلەكەمــان ئێســتاكە لەبەرامبــەر پالنێكــی زۆر گــەورەی پاكتاوكارانەدایــە ،لــە كاتێكــدا كــە لەنێوخــۆ بــە هێرشــێكی فاشــیزمانەی هاوشــێوەی
12ی ئەیلــول دێنــە ســەر كــوردان ،لــە دەرەوەش ســەرجەم هێــزەكان بــۆ پاكتاوكردنــی بزووتنەوەكەمــان بــە گیانێكــی یــەك دەســتانە لەســەر
ئەركــن .بــە گوێــرەی بەڕێوەبەرانــی مۆدێرنێتــەی كاپیتالیــزم ،رێبەرێــك ،پارتێــك ،گەلێــك هەیــە كــە ئاوێتــەی سیســتەمەكەی نابــێ ،هەوڵــی
دامەزراندنــی سیســتەمێك لــە دەرەوەی سیســتەمەكەی خۆیــان دەدا و لەچوارچێــوەی هەرێمــی و تەنانــەت گەردوونییانەشــدا توانســتی
ئەڵتەرناتیفبوونــی هەیــە ،لەبــەر ئــەم هۆكارانــەش مەترســیدارە و پێویســتە پاكتــاو بكرێــن.

هیچچیزثابت

جز
رییغت

آرین شاهین
بگذاریــد بــا ایــن گفتـهی اینیشــتین آغــاز کنیــم کــه مــی گویــد" :هیچ
چیــز ثابــت نیســت ،جــز تغییــر" در واقــع تغییــر و تحــول در ذات
کیهــان و طبیعــت امــری تغییــر ناپذیــر اســت ،زیـرا تکـرار یــا رکــود
مــرگ اســت و تغییــر زندگــی اســت .گــردش فصلهــا نــه بــه معنــای
تکـرار ،کــه دگرگونــی ای مســتمر اســت و هرچنــد چهــار فصــل متــام
ســالها در مجمــوع مشــابه انــد؛ امــا در عمــل هــر ســال تغییـرات
و جزئیات��ی متفاــوت از س��الهای دیگرــ دارد .میتوــان گفــت کــه
جهــان در پاســخ بــه نیــاز زیســن ،راه انقــاب زیســتی را در پیشــه
میگیــرد .بهــار هــر آنچــه از نیســت را هســت میکنــد و بانــگ
خــروش رودهــا ،چهچ ـهی بلبــان؛ هــم صدایــی را ،تابــش آفتــاب؛
یکســانی و عدالــت را  ،بــارش بــاران؛ ســخاوت و بخشــندگی را و در
نهایــت شــکفنت؛ رســتاخیز را تداعــی میکنــد.
در جامعـهی انســانی نیــز انقــاب ،الزمـهی زیســن و تــداوم اســت.
اگــر بخواهیــم از چرایــی وقــوع انقالبه ـا بگوییــم؛ انقالبهــادر
نتیجهــی نارضایتیهــای اجتامعــی ،ناکافــی بــودن پاســخها بــه
مســائل و نیازهــای اجتامعــی ،وجــود شــکاف و رخنــه میــان آنچــه
کــه هســت و آنچــه کــه بایــد باشــد و نتیجتــا در راســتای رســیدن بــه
یکــری آرمانهــای اجتامعــی بــه وقــوع مــی پیوندنــد .میتــوان
ظهــور ادیــان را منونــهای از انقالبهــای جامعــهی انســانی بــه
شــار آورد ،زی ـرا علیرغــم انحرافــات ،در نــوع خــود و در راســتای
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اخالقمــدار کــردن اجتــاع ،دگرگونیهــا و تحوالتــی بنیادیــن بــه هم ـراه آوردهانــد .امــا اینکــه تــا روزگار امــروز نیــز بــه دیــن و
قوانیــن ه ـزاران ســال پیــش از ایــن همچــون تابویــی نگریســته شــود و حتــی فرصــت انتقــاد و پرســش هــم داده نشــود ،خــود
ضدیــت بــا ماهیــت انقــاب اســت؛ زیـرا هــان طــور کــه گفتیــم ،انقــاب بــه اقتضــای رشایــط زمانــی و مکانــی بــه وقــوع مــی پیونــدد
و اگــر متناســب بــا مطالبــات و خواســتههای اجتامعــی نباشــد ،از حــل مســائل ناتــوان خواهــد مانــد و بایــد بــه نســبت واقعیــات
اجتامعــی آن جامعــه دســت بــه نوســازی و تغییــر بزنــد ،در غیــر ایــن صــورت بــا دیدگاههــای هــر عــری میتــوان مســائل و
مشــکالت هــان عــر را چارهیابــی و حــل کــرد.
از ســوی دیگــر میتــوان تحوالتــی را کــه علــم و فلســفه درعرصــه ذهنیــت و نگــرش ایجــاد کردهانــد؛ خدمــت بزرگــی بــه جامعــه و
انســانیت دانســت ،زیـرا در ارائـهی تعریــف از پدیدههــا ،خوانــش از مســائل و گــذار از تنــگ نظــری بســیار یاریگــر بــوده و موثــر
واقــع شــدهاند و افــق گســردهتر پیــش چشــم جامع ـهی انســانی گشــودهاند؛ و ایــن رونــد را تــا روزگار امــروز نیــز حفــظ کــرده
اســت؛ کــه ایــن خــود ،انقالبــی بــه متــام معناســت.

پیشازردشتیدر

امــا نــوروز و انقــاب طبیعــت را میتــوان انقــاب ،انقالبهــا نامیــد؛ چـرا کــه منبــع الهامــی بـرای متــام دگرگونیهاســت و برهانــی
برلــزوم وقــوع تغییـرات اســت .از ایــن رو بایــد بــه بهــار و نــوروز همچــون رسچشــمهی نــو شــدنها و تحــوالت نگریســت .نــوروز
در عیــن حــال روایــت تاریخــی رهایــی ملتهاســت و ارتبــاط مســتقیمی بــا آزادی آنــان دارد .رهایــی خورشــید از اهریمــن اســت.
نــوروز پیــام آور امیــد  ،آزادی و آغــاز مبــارزه اســت ،میتــوان گفــت انقالبــی وســیع و بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت؛ از ایــن رو
نــوروز بـرای بســیاری از خلقهـای خاورمیانــه معنایــی تاریخــی و هویتــی دارد ،بــه ویــژه بـرای خلــق کــورد ،پیــام آور آزادی و منــاد
مقاومــت اســت .آتشــی کــه کاوه آهنگــر علیــه ضحــاک افروخــت بــه رسآغــاز و مبدایــی بـرای مقاومــت و مبــارزهی خلــق کــورد مبــدل
گشــت ،بــا ظهــور جنبــش آزادیخواهــی نیــز ،شــهید مظلــوم دوغــان زیــر بــار شــدیدترین شــکنجههای زنــدان "آمــد" تســلیمیت را
نپذیرفــت و کاوهی آهنگــر معــارص شــد .او بــا افروخــن ســه کربیــت جســم خویــش را بــه آتــش کشــید .بــا ایــن اقــدام ،پیــام لــزوم
قیامــی نــو علیــه ضحــاکان مــدرن را داد .شــعار "مقاومــت زندگیســت و تســلیمیت خیانــت" از زبــان وی تــا بــه امــروز نیــز شــعار
خلــق کــورد اســت .آتــش نــوروز از آن روز تاکنــون هـزاران کــورد را گــرد هــم آورده و بــه ســمبلی بـرای اتحــاد و همبســتگی خلــق
کــورد مبــدل شــده اســت .بنابرایــن جشــن نــوروز بـرای خلــق کــورد معنــای متفــاوت و ویــژهای داشــته و تجدیــد مبــارزه علیه اســتبداد
و اســتعامر بــوده اســت ،زیـرا تاریــخ کوردســتان همــواره شــاهد جنگهــای خونیــن و انقالبهـای رسکــوب شــده از ســوی امپریالیــزم
جهانــی بــوده و ایــن دلیلــی بــر تــداوم مبــارزه و مقاومــت و خلــق شــخصیتهایی رسکــش ،عاصــی و انقالبــی بــوده اســت .از همیــن
رو درهیــچ جــای دنیــا ماننــد کوردســتان جشــن نــوروز بــا ایــن شــکوه و هیبــت برگـزار منیشــود.
منونـهی ایــن انقالبهــا ،انقــاب روژآوای کوردســتان بــود کــه بــا پیشــاهنگی زنــان کــورد و مبــارزه آنــان در خطــوط مقــدم جبهههــا
صــورت گرفــت ،بنابرایــن انقــاب روژآوا انقــاب زنــان بــود و آرینهــادر دل اهریمنــان مشــعلهای مبــارزه را پیروزمندانــه بــا
دســتان مقدسشــان زنــده نگــه داشــتند .هــر زن مبــارزی الهه-میرتایــی میشــود کــه خورشــید را از تاریکــی رهــا میســازد و علیــه
ظلــم و ســتم ،تاریکــی و خرافــات بــه پــا میخیــزد .ایــن گفت ـهی رهــر آپــو " :انقالبــی کــه چنــدان بــه زیبایــی و رهایــی زن توجــه
نداشــته باشــد ،شــانس پیرشفــت نخواهــد داشــت ".مبیــن ایــن مهــم اســت.
بنابرایــن وقــوع انقــاب و دســتیابی بــه حیاتــی نــو و آزاد از رهگــذر آزادی زنــان میــر خواهــد بــود از ایــن منظــر میتــوان زنــان
و نتیجتــا خلــق کــورد را پیشــاهنگان حقیقــی عرص ـهی انقــاب دانســت .زی ـرا طــی طریــق در مســیر آزادی را میتــوان عیــن آزادی
قلمــداد منــود.
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دیاكو كل ُهر

مقاوم��ت و ایس��تار پی��روان آیی��ن و باوریهــای کهــن زردشــتی در مقابــل قتلعــام،
نسلکشی(ژینوســاید) و ذوب و همگونسازی(آسیمیالســیونی) کــه توســط اســتعامرگران
حاکــم بــر کوردســتان بــر آنــان تحمیــل گردیــد ،همچنــان ادامــه دارد .اگــر بــه واقعیــت
امــر بــه صــورت تاریخــی نیــز نگریســته شــود ،حاکــی از وجــود چنیــن حافظـهی تاریخــی
تلخــی میباشــد .قدرتهــای منطقــهای و فرامنطقــهای پــس از آنکــه کوردســتان را
تقســیمبندی و مرزبنــدی منودنــد بــرآن گردیدنــد ،تــا آثــاری از موجودیــت و هویــت،
ملتــی کــه صاحــب نوعــی از فرهنــگ اجتامعی-اشــراکی (کومینــال) و برخــوردار از
حافظ ـهی مقاومتــی و آزادیخواهــی محســوب میشــوند ،از منطقــه پاکســازی مناینــد.
میتــوان ادعــا منــود کــه علویــان ،ایزدیــان و یارســانیها(کاکاییها) جــزء کهنتریــن
فرهنگهــا و خلقهــای موجــود در خاورمیانــه میباشــند؛ و بــه لحــاظ تاریــخ
مقاومــت ،جایــگاه واالیــی در میــان خلقهــای دیگــر بــه خــود اختصــاص دادهانــد و
دارای باوریهــای کهــن زردشــتی و پیشازردشــتی بــوده و هســتند .ایــن هســتومندی
آنــان کــه بــا مقاومــت و ایســتار در مقابــل اســتعامرگران ،بــا ایثــار و جانفشــانی در راه
حفــظ و پاسداشــت از آب و خــاک بــه منایــش گذاردنــد؛ مثــال زدنــی و مقــدس اســت.
بــا نگاهــی اجاملــی بــه کوردهــای علویــان ســاکن در باکورکوردســتان (شــال کوردســتان)
مشــاهده خواهیــم منــود کــه دولــت جمهــوری اســتعامرگر ترکیــه ،کوردهــا را هامننــد
دیگــر ملیتهای(ارمنیهــا ،آشــوریان ،کلدانیــان ،ســوریانیها و رومیهــا) ســاکن در
جغرافیــای خــود مــورد نسلکشــی فیزیکــی و فرهنگــی ق ـرار داده اســت .علویــان کــه
صاحــب رسزمیــن مــادری خویــش میباشــند بــا نسلکشــی فیزیکــی و فرهنگــی مواجــه
گشــتند .الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ایــن اواخــر بــا آسیمیالســیونی کــه از جانــب
سیســتم کاپیتالیســتی حاکــم بــر ترکیــه ،نیــز روبــرو گردیدهانــد .در ایــن رشایــط پدیــد
آمــده ،برخــی از آنــان مجبــور بــه تــرک رسزمیــن خویــش شــدند ،در نهایــت شــاری
زیــادی از آنــان یــا از بــاوری خــود دســت کشــیدند و یــا بــه صــورت شــکلی و ســنبلیک
تنهــا بنــام علوییــت بــه زیســن ادامــه دادنــد .البتــه بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر ق ـرار
دهیــم کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر بــا تــاش و کوشــش علویــان باقــیمانــده در رسزمیــن
خویــش و بــا الهــام و تاثیــرگرفــن از رهنمــودات «رهــر آپــو» و  PKKآنــان توانســتند،
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بــار دیگــر ایــن آییــن و بــاوری کهــن زردشــتی را احیــاء مناینــد .ایــن موضــوع شــامل حــال ایزدیــان در باشــور کوردســتان(جنوب کوردســتان) نیــز
میشــود .پیــروان آییــن ایــزدی کــه از جملـهی ایــن ســه گــروه بــاوریِ کهــنِ زردشــتی میباشــند ،متأســفانه آنــان نیــز  73بــار مــورد هجــوم و قتلعــام
قـرار گرفتــه و هنــوز هــم ایــن قتلعــام ادامــه دارد .منونـهی آشــکار و منایــان ایــن موضــوع دو ســال قبــل توســط داعــش بــه انجــام رســید .بایــد گفــت
کــه بــه علــت هجومهــا و قتلعامهــا ،برخــی از ایزدیــان از رسزمیــن کهــن خویــش یعنــی شــنگال رانــده و آواره گردیدنــد .بــه عنــوان مثــال بعضــی
از آنــان در باکــور کوردســتان (شــال کوردســتان) و تعــداد کمــی از آنــان در روژآوای کوردســتان(غرب کوردســتان) پنــاه بردنــد .امــا رسزمیــن اصلــی
آنــان کوهســتان شــنگال ،دهــوک ،هولیر(اربیــل) و موصــل میباشــد .در حــال حاظــر نیــز تاریــخ تلــخ و ترادژیــک یــاد شــده کــه ب ـرای علویــان و
ایزدیــان رویــداد ،بــه شــکلی دیگــر در حــال شــکلگیری و رومنایــی ب ـرای جامع ـهی یارســان(اهلحق ،کاکایــی) میباشــد .جامع ـهی یارســان هــم در
روژهــات کوردســتان(رشق کوردســتان) و هــم در باشــور کوردســتان(جنوب کوردســتان) ســاکن هســتند .پیــروان یارســان جــدا از کوردســتان در گســری
رسزمینــی ایـران و خــارج آن نیــز ســکونت دارنــد .زبــان اصلــی پیــروان یارســان ،هورامــی و لكــی و كل ُهــری میباشــد كــه اصالتـاً گــوران نامیــده شــود.
اســتفاده از زبانهــای فارســی و آذری نیــز بــه خاطــر گســرهی آیینــی در میــان ایــن جامعــه متــداول اســت .آنــان ابتــدا در دامنــه كوههــای زاگــرس
ســاكن بودهانــد ،امــا بــه مــروز زمــان و بــه علــت هجــوم بیگانــگان و اســتعامرگران و بخصــوص امپراتوریهــای عثامنــی و صفــوی ناچــار بــه تــرك
زادگاه خویــش شــدهاند.
در واقــع آییــن یارســان دارای فلســفه و فرهنگــی اخالقــی اســت كــه قدمــت آن بــه پیــش از زردشــت بــر میگــردد .از مقدســات آنــان گرفتــه تــا
آداب و رســوم آنــان حکایــت از تاریخــی چنــد هزارســال دارد .ایــن را بــه رساحــت میتــوان ادعــا منــود كــه یكــی از جوامعــی كــه در کوردســتان بــه
لحــاظ فرهنگــی و تاریخــی ،خویــش را در برابــر ذوب و همگنسازی(آسیمیالســیون) فرهنگــی سیســتم رسمایـهداری منطقـهای و فرامنطقـهای حفــظ
منودهانــد ،خلــق یارســان میباشــد؛ اگــر بــه دیــدگاه تاریخــی بــه گذشــتهی دور و نزدیــک آنــان نگریســته شــود ،بــا تصویــری ایثارگرانــه و در عیــن
حــال تراژیــک و پــر از فـراز و فــرو مواجــه میگردیــم ،بــه عنــوان مثــال در چندیــن مقطــع تاریخــی مــورد هجــوم بیگانــگان قـرار گرفتهانــد .در هــان
بــدو تأســیس ،آنــان در زمــان حــرت ســلطان اســحاق در مناطــق شــاهو و رود ســیروان مــورد هجــوم پــروان آییــن قالــب آن دوران ،قـرار گرفتنــد و
برخــی از آنــان ناچــار بــه تــرك زادگاه خویــش گردیدنــد و بــه دش ـتهای باشــور کوردســتان(جنوب کوردســتان) كــه شــامل مناطــق كركــوك ،كفــری،
كالر ،خانقیــن ،مندلــی و موصــل رو بردنــد  ،همچنیــن در زمــان امپراطــوری صفــوی بــار دیگــر بــه بهانههــای گوناگــون آنــان را مــورد تــاراج و کشــتار
قـرار گرفتنــد و از زادگاه خویــش دور منودنــد .در برخــی از دوران آنــان را بـرای محافظــت از مرزهــای ایـران بــه مناطــق خراســان فرســتادند و بعضــی
از آنــان را نیــز بــه مناطــق همچــون تهـران ،گیــان ،مازنــدران ،آذربایجــان تبعیــد و یــا کــوچ دادنــد.
ایــن وضعیــت و شــیوهی برخــورد در دوران اســتیالی جمهــوری اســامی بــه شــیوههای متفاوتتــر از گذشــته اعــال میگــردد؛ امــا دارای یــک
فصــل مشــرک بــا گذشــته میباشــد ،و آن انــکار و بــه رســمیت نشــناخنت هویــت ،هس ـتمندی و درســدد نابــودی و از میــان بــردن آنــان میباشــد.
در واقــع ،ایــن حقیقــت تاریخــی ب ـرای آنــان روشــن میســازد كــه بیــرونرانــدن آنــان از رسزمینشــان ،قتلعــام و سیاســت بیهویــت منــود آنــان،
تفرقهاندازیهــای دشــمنان در میــان آنــان و حتــی اعدامهایــی كــه بــه بهانههــای مختلــف بــر آنــان صــورت میگیــرد و خودكُشــی جوانــان آنــان و
همچنیــن بیحرمتیكــردن بــه مقدســات پیــروز آنــان کــه توســط ســپاه ،بســیج و تبلیغــات گوناگــون روزنامههایــی كــه در ایــن اواخــر در روژهــات
کوردســتان(رشق کوردســتان) توســط جمهــوری اســامی ای ـران صــورت پذیرفتــه؛ پیامــی میباشــد كــه راه بــر قتلعامــی بزرگتــر بــازمنایــد.
ولــی متأســفانه خلــق یارســان ،ســاکن در روژهــات و باشــور کوردســتان از رسگذشــت و واقعیــت تاریخــی خویــش تــا حــدودی بیاطــاع میباشــند.
ایــن موضــوع بــه مثاب ـهی چشــان بســته و بــا دلــی صــاف بــه آینــده نــگاه منــودن اســت .شــاید یکــی از دالیلــی کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد
درونگرایــی آیینــی و اجتامعــی آنــان اســت کــه بــه بهان ـ ِهی اینكــه بــاوری آنــان افشــاء خواهــد شــد ،خــود را در قالبــی تنــگ ق ـرار دادهانــد .ولــی
ایــن طــرز تفكــرمدتهــا اســت کــه کارکــرد خویــش را از دســت داده و نوعــی مکانیســم دفاعــی بیتاثیــر بــه شــار میآیــد ،چ ـرا كــه پیرشفــت
رســانههای ارتبــاط جمعــی در گســرهی جهــان ،روابــط و آگاهیهــای جمعــی را بیشــر و آســانتر منــوده اســت .منظــور ایــن اســت اگــر در گذشــته
بهان ـهی ایــن بــود کــه آییــن و بــاوری آنــان آشــكار میشــود بــا ایــن طــرز فكــر كهنــه منیتواننــد هــم حقیقــت و راســتی خویــش بــه دیگ ـران ارائــه
دهنــد و هــم راه را بــر آســیمیله گردیــدن توســط سیســتم كاپیتالیســم بگیرنــد .در حقیقــت پیــروان علوییــت و ایــزدی نیــز بــه همیــن شــیوه و طــرز
فكــر بــود كــه بــا قتلعــام و آسیمیالســیون روبــرو گشــتهاند ،از قتلعــام علویــان شــهرهای درســیم ،مرعــش و ســیواس گرفتــه تــا همیــن دو ســال قبــل
كــه قتلعــام ایزدیــان توســط داعــش را میتــوان اشــاره کــرد .علــت اصلــی آن نیــز ایــن بــود كــه خــود را ســازماندهی ننمــود بودنــد؛ ولــی حــاال بــا
تشــکیل و اجـرای سیســتم و ســازماندهی خویــش در بخشهــای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتامعــی ،دفــاع ذاتــی میتواننــد كــه خــود را در مقابــل هرگونــه
هجــوم و قتلعــام و آسیمیالســیون حفــظ مناینــد .جامعـهی یارســان بایــد ایــن نکتـهی مهــم را درک کنــد کــه تنهــا خــود میتواننــد ،بــر خــود مدیریــت
و محافظــت مناینــد ،چـرا كــه نــه حكومــت فــدرال و نــه جمهــوری اســامی از آنــان محافظــت میمنایــد و اراده آزاد را بــه آنــانببخشــایند ،مــا وضعیــت
خلــق کــورد ایــزدی را دیدیــم كــه بــه رغــم داشــن مناینــده در حكومــت مركــزی عـراق ،حکومــت نتوانســت كــه آنــان را از هجــوم و قتلعــام محافظــت
مناینــد ،ایــن را هــم در پایــان بگویــم ،پیــروان یارســان ،علویــان و ایزدیــان از صاحبــان اصلــی و صاحــب حافظـهی تاریــخ كهــن ایــن رسزمیــن هســتند؛
بــه همیــن علــت همیشــه مــورد هجــوم و قتلعــام اســتعامرگران حاكــم بــر کوردســتان ق ـرار میگیرنــد.
در پایان گفتههایم ،آرزوی این را دارم كه پیروان این آیین كهن مثل متامی ملتهای دنیا با ارادهی آزاد و دموكراسی زندگی كنند.
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میانماندنورفنتحکایتیکردیم
رشوین مظلوم

به یاد بریوان ،رفیق شهیدی که تجلی زن مبارز است
شــاید اگــر متــام رنگهــای دنیــا بــر روی کاغــذ هــر منایــی کننــد ،نتواننــد بــرق امیــد و آزادی
را در چشــان یــک مــادر انقالبــی ،بــه تصویــر بکشــند .عشــق بــه خــاک ،عشــق بــه فرزنــدان
رشــید ایــن رسزمیــن ،عشــق بــه امیــد بـرای رهایــی از چنــگ اســتعامر ،او را روانـهی ایــن راه
کـ�رد.
رفیــق بریــوان در ســال  2007زمانیکــه مبــارزهی آزادیخواهانـهی خلــق کــورد ،از هرســو مــورد
هجــوم ق ـرار میگرفــت ،بــه جنبــش آزادیخوان ـه ملحــق شــد .مــادری کــه در برابــر ذهنیــت
مردســاالر کــه ارزشهــای جامعـه را مــورد هــدف قـرار میدهــد ،همچــون زنــی مبارز و اســتوار
نــه تنهــا ســکوت را جایــز نپنداشــت ،بلکــه بــا پیوســتنش بــه صفــوف انقالبیــون مبارز(گریــا)،
تبدیــل بــه فریــاد متامــی زنــان زجــر کشــیده گردیــد .او بــه عمــق جنایتــی کــه علیـه زنــان در
روژهــات و ای ـران صــورت میگرفــت ،پــی بــرده بــود و همــواره در پــی راهــکاری اساســی و
بنیادیــن بــود کــه بتوانــد ایــن مســائل را ریشــه کــن منایــد ،همیــن روحیــه ی جســتجوگر نیــز او
را بــه فلســفهی رهربآپــو راهنامیــی منــود .آری رفیــق بریــوان آمــد تــا بــا آمدنــش ،راه را بـرای
رســیدن همـهی زنــان بــه آزادی همــوار ســازد .او هیــچ وقــت حــارض نشــد کــه نظــام مردســاالر،
بــر افــکار و خواســتههایش ســایه بیانــدازد و او نیــز ماننــد هـزاران زن دیگــر ،درایــن بیــدادگاه
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و در ســکوت فریــاد ،قربانــی ایــن نظــام گــردد .از همیــرو بــا بزرگتــر شــدن فرزندانــش و اســتقالل بافــن آنــان بــه حزب(پــژاک) ملحــق
شــد .او بــا ایــن عملــش ،میخواســت بگویــد کــه کســی قــادر نیســت زبــان و فکــر زن کــورد را اســارت بگیــرد .راهــی کــه رفیــق بریــوان
انتخــاب منــود ،برایــش مملــو از آزادی بــود .بســان پرنــدهای کــه قفــس اســارت را درهــم شکســت و بالهایــش روز بــه روز تــوان پــرواز و اوج
گرفــن فــزون تــر را میگرفتنــد .او اوج گرفــت تــا چــون پرنــده ای ،عاشــقانهترین نغمــه و الالییهــای مادرانـهاش را بـرای موطنــش برسایــد.
تــا دلســوزانهتر از همیشــه بــه یــاد فرزنــدان ایــن آب و خــاک ،تــاش مناییــد .او همــواره مــی گفــت "دولتهــا از آگاهــی مــادران ،بیــم و
هـراس دارنــد .پــس بایــد جســورانهتر از پیــش عمــل کنیــم و مــردم را آگاه ســازیم ،در حقیقــت آنچــه کــه جســارت و ارده ی رویارویــی مــردم
بادولت(رسمایــه داری) را پدیــد مــی آورد ،همیــن خودآگاهــی آنــان اســت".
یــادم اســت همیشــه میگفــت «:بــرای ملحــق شــدنم بســیار ارصار میکــردم ،امــا رفقــا بــا در نظــر گرفــن رشایطــم منیخواســتند کــه
کوچکرتیــن مشــکلی بـرای مــن ایجــاد گــردد .امــا مگــر میشــود کــه مبــارزات و ســختیهای رفقــا و شــهداء را نادیــده گرفــت؟ الزم اســت مــن
بـرای انتقــام از دشــم ن  ،در کنــار رفقایــم متامــی ایــن افــت و خیزهــا را تجربــه کنــم ،و هــر ســختی در ایــن راه کــه مـرا بــه ســوی آزادی ســوق
دهــد ،مــن قــادر بــه تحمــل آن خواهــم بــود ".ایـ ن جمــات را ســالها قبــل بــه هنــگام عضویتش(حــزب پــژاک) شــنیدم ،امــا اکنــون پــس از
ســالها ،تنهــا میتوانــم بگویــم کــه او بــه گفتههایــش جام ـهی عمــل پوشــاند.
در ســال  2008رفیــق بریــوان مدتــی را در میــان خلــق مهاجــر باکــور در کمــپ شــهید رســتم جــودی ،در کنــار ســایر رفقــا بــه فعالیــت
پرداخــت .مشــاهدهی مشــکالت و مســائل از نزدیــک ،همــواره او را بــه ایــن فکــر وا میداشــت کــه در کنــار چارهیابــی بـرای ایــن مشــکالت،
قلمــی باشــد کــه بتوانــد زندگــی تــک تــک آنــان را بــه نــگارش درآورد .ایــن بســیار مهــم اســت کــه بتوانــی درد را بفهمــی و درمانــش باشــی،
ســکوت را بشــنوی و فریــادش باشــی ،و تبســم را بــه لبهایــی کــه خنــده از آنهــا رخــت بربســته ،بازگردانــی!
علــی رغــم فعالیتهــای صــورت گرفتــه توســط رفیــق بریــوان و ابــراز عالقــهی مــردم بــه ایشــان ،باردیگــر خواهــان ایــن بــود کــه بــه
کوهســتان بازگــردد .رغبــت و ارصار فراوانــش باعــث شــد کــه دوبــاره بگــردد .دوســالی بــود کــه او را ندیــده بــودم ،شــاید کســانی کــه او را از
نزدیــک ندیــده بودنــد ،بــا توجــه بــه افزایــش ســن و مشــکالت جســمی ایشــان ،عــدم توانایــی را در انجــام فعالیتهایــش تصــور میکردنــد،
امــا ا و فعالتــر و پرانرژیتــر از قبــل ظاهــر گشــت ،بــه م ـزاح پرســیدم ،جوانتــر شــدهای ،در پاســخ گفــت "راکــد مانــدن مــرگ اســت و
همیــن کوهســتان کافیســت کــه مــن ،جــان و نیرویــی دوچنــدان بگیــرم و آنچــه کــه بودنمــان _ بــه عنــوان انســان _ را معنــا میبخشــد،
فعالیــت و مبارزهمــان اســت.
حقیقتــا کلــات یــارای توصیــف رفیــق بریــوان را ندارنــد ،در دشــوارترین رشایــط ،بهرتیــن روزهــا را در کنــار هــم گذراندیــم ،بــا او بیشــر و
بیشــر بــه ارزش مبارزاتمــان پــی میبــردم .در ســال 2011پــس از مدتــی دوری از یکدیگــر ،دوبــاره در کنــار هــم و بهمـراه چنــد تــن از رفقــا
 ،وظیفـهی ایجــاد و برگـزاری دورههــای آموزشــی بـرای خلــق را برعهــده داشــتیم ،بــه جـرات میتوانــم بگویــم ،وجــودش هــم بـرای مــن قــوت
قلــب بــود و هــم بـرای ســایر افـرادی کــه بـرای اولیــن بــار او را میدیدنــد .هامنطــور کــه قبــا هــم بــدان اشــاره کــرده بــودم ،ســازماندهی
مبــارزه بــا ذهنیــت
خلــق و بویــژه زنــان بـرای او اهمیــت ویــژهای داشــت .ایشــان از عمــق ایــن مســئله آگاه بــود کــه آمــوزش خلــق و
جنســیتگرای حاکــم بــر جامعه،امــری ســهل الوصــول نخواهــد بــود ،امــا ایــان واعتقــاد بــه آنچــه کــه ف ـرا گرفتــه و آن ـرا صبورانــه انجــام
مـیداد ،ایــن امــر را بـرای رفیــق بریــوان ســاده و دســتیافتنی مــی منــود.
در ایــن اواخــر نیــز ،فعالیتهــای مربــوط بــه کمیت ـهی شــهداء را بــر عهــده داشــت .بارهــا میگفــت «الزم اســت کــه هی ـچگاه رشمنــده ی
شــهدا و خانــوادهی آنــان نگردیم.آنچــه کــه امــروز مــا آنـرا پیــروزی میخوانیــم ،حاصــل خــون ایــن شهداســت .شــهدایی کــه بـرای صیانــت از
یــک آرمــان و هــدف ،جــان بخشــیدند .از همیــرو فعالیتهــای بــی وقفــه بـرای دســت یافــن بــه مطالبــات متامــی شــهدا و خانوادههایشــان،
بزرگرتیــن مســئولیت ماســت».
متامــی جمــات و رفتارهــای رفیــق بریــوان ،همگــی نشــان از آگاهــی ســازمانی و سیاســی ایشــان داشــت .تحلیــل مســائل و برخــورد مناســب
جهــت چارهیابــی مشــکل ،پایبنــد بــودن بــه مبــادی ایدئولــوژی آزادی زن و عشــق بــه فعالیتهایــش بــود کــه روز بــه روز او را در دل همــه
محبــوب تــر میســاخت .ایــن اواخــر از رفتــش بــه رژهــات ســخن میگفــت ،بــا هــدف اینکــه الزم اســت ســطح فعالیتهایمــان را در
رسارس ای ـران گســرش دهیــم ،تــا متامــی خلقهــا و در راس آنــان ،زنــان نیــز مــا و شــیوهی مبارزهمــان را بشناســند ،تــا بــر ســازماندهیهای
خویــش افــزوده و دشــمن را بدیــن شــیوه نابــود ســازیم .ایــن موضــوع نشــان از درک واالی حقیقــت جنبــش آپویــی داشــت .اشــتیاق و اراده ی
ایشــان بـرای رفــن بــه جبهــه ی روژهــات کوردســتان،او را واداشــت تــا بهــار امســال،عازم آنجــا گــردد .ایشــان بــه وضعیــت زنــان و جامعــه ی
ایـران آگاه و آشــنا بــود و میگفــت کــه «دشــمن ســعی دارد تــا افـرادی نــاگاه و مــرده را بــه وجــود آورد؛ الزم اســت کــه مبــارزه کنیــم .اگــر
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فعالیــت نکنیــم ،بــر تعــداد دســت ســاختهای دولــت افــزوده مــی شــود».
در اینجا جای دارد که خاطرهای را برایتان بازگو منایم؛
پــر کوچــک شــهید بریــوان ،بنــام هــژار ،در ســال  2004بــه جنبــش آزادیخواهانـهی خلــق کــورد پیوســته ،پــس از او نیــز رفیــق بریــوان در
ســال  2007بــه صفــوف مبارزاتــی ملحــق گردیــد ،در زمــان رفیــق هــژار در جبهـهی باکــور مســتقر بــود .در آن مــدت بســیار تــاش کردیــم کــه
آنــان همدیگــر را ببیننــد .امــا بدلیــل وضعیتــی کــه وجــود داشــت ،امــکان دیــدار فراهــم منیشــد .یــادم اســت یــک روز ،راجــع بــه رفیــق هــژار،
از رفیــق بریــوان ســواالتی پرســیدم و رفیــق بریــوان پرســید" ،تــو چـرا از مــن بیشــر بـرای دیــدن هــژار کنجــکاوی!؟" مــن خندیــدم و گفتــم
میخواهــم شــا همدیگــر را ببینیــد .تــو هــم مــادر و هــم رفیــق او هســتی .در کمــر جــای تاریــخ انقالبــات جهــان ،مــا شــاهد چنیــن صحنــه
و اتفاقــی هســتیم  .در ســال 2011جنــگ شــدیدی(جنگ قندیــل) میــان رفقــا و حکومــت ایـران صــورت گرفــت ،همـهی رفقــا بـرای حضــور
در جنــگ پیــش قــدم میشــدند و خواهــان حضــور در ســنگر مبــارزه بودنــد .بــا توجــه بــه تقســیامت ،مــا در گــروه لجســتیک جــای مــی
گرفتیــم .قـرار بــود در طــی ایــن مــدت بـرای رفقــا ،نــان بپزیــم حقیقتــا دســت پخــت رفیــق بریــوان ،در آنجــا نیــز بــه ماننــد همـهی کارهــای
دیگــرش ،منونــه بــود .صبحهــا قبــل از هرکــس بیــدار میشــد و کارهــا را انجــام مــی داد .پــس از مدتــی مــن از او جــدا شــدم و بــه جبهـهی
جنــگ رفتــم ،ناراحــت بــود و میگفــت کــه تــو هــم مــی خواهــی مـرا تنهــا بگــذاری ...شــاید در آن مــدت از همدیگــر جــدا بودیــم ،امــا آنقــدر
حسهایــان بــه همدیگــر نزدیــک بــود کــه از روی نانهایــی کــه برایمــان میفرســتادند ،مــی توانســتم بدانــم کــه آن نــان را رفیــق بریــوان
پختــه اســت .اینجــا آنچــه کــه ارزش مییابــد ،عشــق بــه کار و حســاس بــودن در انجــام وظیفـهی رفیــق بریــوان بــود کــه منایــان میگشــت.
پــس از پایــان یافــن جنــگ قندیــل و پیــروزی پــژاک ،رفیــق بریــوان بــه محلــی کــه در آن مشــغول بــه فعالیــت بــود ،بازگشــت .در بــاال اشــاره
کــرده بــودم کــه فرصــت دیــدار رفیــق بریــوان و فرزنــدش در گذشــته بوجــود نیامــد .تــا اینکــه یکــی از رفقــا بــه مــن خــر داد کــه شــا رفیــق
بریــوان را میشناســید ،انــگار حســی مــی گفــت کــه رفیــق هــژار میخواهــد او را ببینــد ،مــن هــم از او پرســیدم ،رفیــق هــژار آمــده؟ فصــل
پاییــز بــود و در یکــی از روزهــای پاییــزی رفیــق هــژار آمــد .بــه رفقــا گفتــم ،بــه رفیــق بریــوان بگوییــد کــه مــن بــا او کار دارم و مــی خواهــم
ببینمــش ،امــا از آمــدن رفیــق هــژار بــه او جیــزی نگوییــد .غــروب آن روز بــود کــه رفیــق بریــوان آمــد و پرســید چـرا مـرا صــدا زدی؟ گفتــم
مــن هــم خواســتم تــو را ببینــم و هــم یــک نامــه داری کــه بایــد بــه تــو بدهــم .امــا او در پاســخ گفــت ،مــن کلــی کار داشــتم ،وقــت بـرای
دیــدار زیــاد بــود و نامــه را بــه رفقــا مـیدادی کــه بـه دســتم برســانند .همیــن کــه نشســت ،پرســیدم چــه حســی داری؟ گفــت احســاس عجیبی
دارم ،امــا منیدانــم چیســت؟ گفــت رزگار_ پــر بزرگــش_ آمــده ،گفتــم نــه ،او نیامــده .رفیــق بریــوان در جــواب چیــزی نگفــت .البتــه مــن
قبــل از آن بــه رفیــق هــژار گفتــه بــودم کــه رفیــق بریــوان انجاســت ،از ســویی رفیــق هــژار هــم از مــن پرســید "مــن مــادرم را چگونــه صــدا
بزنــم؟ بگویــم مــادر یــا رفیــق؟" مــن هــم در پاســخش گفتــم هــر طــور کــه مایــل هســتی صــدا بــزن .اگــر چــه رفیــق هــژار ،ســالها قبــل از
رفیــق بریــوان بــه صفــوف گریــا پیوســته بــود ،امــا تــا حــدود  2010از پیوســن رفیــق بریــوان ،خــر نداشــت .هــر دوی آنــان بســیار هیجــان
زده بودنــد ،مــن رفتــم و رفیــق هــژار را بیــاورم کــه مــادرش را ببینــد ،هامنطــور کــه تصــور مــی کــردم ،هــر دوی آنــان شــوکه شــده بودنــد و از
دیــدن یکدیگــر مبهــوت ...پــس از چنــد ثانیـهای ســکوت ،رفیــق بریــوان مـرا بــه آغــوش گرفــت و پرســید تــو چطــور هــژار پیــدا کــردی؟ مــن
هــم برایــش تعریــف کــردم .در طــی آن مدتــی کــه بــا هــم بودنــد ،بــه همـراه یکدیگــر ،بــه جاهــای مختلــف مــی رفتنــد.
بازهــم مــی گویــم عشــق رفیــق بریــوان بــه فرزنــد ،خــاک و مبــارزه وصــف ناشــدنی بــود .خاطـرات بســیاراند ،امــا حقیقتــا مــن توانایــی بازگــو
کــردن آنــان را نــدارم و در ضمــن بازگــو کــردن آن در ایــن مجــال کــم نیــز منــی گنجــد .شــهادت هــر رفیقــی بــر زندگــی مــن تاثیــر گــذار اســت،
شــهدا ارزشــمندترین بخــش ایــن زندگــی انقالبیانــد .امــا یــک واقعیــت هــم وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه مــا بــا دشــمنانی روبرویــم
کــه انســانیت و وجــود آزاد انســان را نتنهــا منــی پذیرنــد ،بلکــه هــر لحظــه و هــر کجــا کــه ایــن توانایــی نیــل بــه آزاد و برابــر زیســن فــرد
یــا اجتامعــی را ببیننــد در ســدد نابــودی آن برخواهنــد آمــد .مــا در راه نیــل بــه آزاد و برابــر زیســن ،شــهادت هــا و ایثارهــای و ایســتارهای
شــکوهمند و فراوانــی منــوده انــد .شــخصیت رفیــق بریــوان بـرای مــن ،از هــر لحــاظ متفــاوت بــود .مــن از او عشــق بــه حیــات ،مبــارزه و
فعالیــت در جبهــه ی روژهــات کوردســتان را فراگرفتــم .انــرژی و هیجــان ایــن شــهید گرانقــدر ،هیچــگاه در یادهــا کمرنــگ نخواهنــد شــد
و مــن نیــز ســعی خواهــم کــرد تــا آخریــن لحظــه زندگیــم بــا یــاد و خاطــرهی او بــه مبــارزه در راه رســیدن بــه آزادی و برابــری تــاش منایــم.

آلتران.تی
و
.
147

ویژهنامهیچهاردفرت
شهریور1395

آرام سنه

تا جاودانگی

ســالیان مدیدیســت کــه انــدرون قرصهــای بلوریــن مجامــع بینالدول ـی ،نقش ـهی نویــن جهــان
را بــر ،جمجمههــای تک ـه و پــاره گشــتهی ،خلقهــای خاورمیان ـه حکاکــی کردهانــد .در نویــن
نقش ـهی خاورمیانــه ،برشیــت را بــا بدتریــن رسنوشــت در طــول تاریخــش روبــرو ســاختهاند و
مهــد متــدن برشیت(مزوپوتامیــا) را بــه حجیمتریــن گورســتان تاریــخ بــر مبــدل ســاختهاند.
عــر بینقابــان و فریفنتهــای عریــان ،عــر توحــش و نسلکشــیهای گســرده ،عــر از
خودبیگانگ ـی و بیبصیرتیهــای عمیــق ،اینهــا تنهــا حلقههایــی محــدودی از زنجیــرهی آداب
و رســوم متــدن رسمایهداری(انســانکش ،جامعهســتیز) بــوده کــه بــا شــتابی فزاینــده متامــی
انســانیت را بــه درون گــرداب مرگــش فــرو میغلتانــد و میمکــد .اولویـت نخســت ایــن رویـهی
جنونآمیــز متــدن (رسمایــهداری دولت-ملــت) ،از پــای درآوردن ،کهــن گهــوارهای اســت کــه
هزارههــا انســانیت و متــدن را در دامــان خویــش پرورانیــده اســت .تنهــا گوشــهی دربنــد و
ب ـهدور از دســتان ناپــاک دژخیــان ،هامنــا همیــن رسزمیــن پیام ـران و موعــودان ،کوردســتان
میباشــد کــه از قدیماالیــام گهــوارهی پرورانیــدن مقاومــت ،مبــارزه و مبارزگــران بــوده و
میباشــد.
بــه گفتـهی یکــی از جنگجویــان رسخ پوســت کــه گفتــه بــود مبــارزه و دفــاع مــا از خاکــان "از
آنروســت کــه نیاکامنــان در ایــن خــاک خوابیدهانــد و نــه از بهــر معــدن و طــا و گنجینههــای
مدفــون" .مبــارزات ما(خلــق کــرد) نیــز متثیلگــر و مدافــع متامــی خلقهــا و اجتامعــات ایــن
خــاک و رسزمیــن ناگسســتنیاند کــه از دل آن روییــده و ریشــه در اعــاق ایــن خــاک دارنــد.
مبارزگــران صیانــت از کرامتــی بودهانــد کــه مولــودش همیــن خــاک و رسزمیــن میباشــد.
مبارزانــش پیــامآوران حیــات آزاد و دموکراتیــک بــوده و آنان مســئولیت صیانت از دســتاوردهای
هـزاران ســاله زاگــروس ،مزوپوتامیــا و آناتولــی را بــر عهــده داشــته و دارنــد .از ایرنوســت رشــته
کوههــای ســخت و درههــای عمیــق و جویبارهــای خروشــان ایــن خــاک مــوج وجــدان و رنــگ
خــون را بــه ســیام دارنــد .ایســتار و ایثــار انســان و جاودانگــی حیــات را بــه تصویــر میکشــانند.
دلیرمــردی  18ســاله از دیــار کهــن وان(باکــور کوردســتان) برخاســت و پــای در گــود مبــارزهی،
رســتاخیز کرامــت و زیســن آزاد در مقابــل اهریمنــان گذاشــت .تجرب ـهی  18ســال زندگــی در
کوردســتان مغضــوب گشــته ،کافیســت تــا ننــگ و خوارشــمرده شــدن را حــس کنــد ،از پذیرش آن
رسباززنــد و مدعــی پاســداری از اندوختههــای تاریخــی حیــات آزاد خلقــش شــود .هــر کــردار
و رفتــار بظاهــر ســادهی روزانــهی زیســتی در کوردســتان منــادی از هــان باورداشــتهای
کهــن مبنــی بــر ،آزاد زیســن و رشافتمندانــه زیســن را در درون خویــش دارد کــه بــه مثاب ـهی
اصلیتریــن مانــع پی ـشروی نظــام هژمونگ ـرای رسمای ـهداری شــناخته میشــود .شــهید شــیار،
نــه تنهــا تســلیم منادهــای حیــات ســاختگی متــدن اســتثامرگر نگشــت بلکــه آن را بــه شــاهرگ
مبــارزه و مقاومــت در برابــر ایــن نظــام کهنــه کار حیلــه و مــرگ بــدل ســاخت .فصــل جوانیــش
را نــه در کوچــه بازارهــای حزنانگیــز مخروب ـهی وطنــش بــه فراموشــی و گنگشــتگی گذرانیــد
و نــه بــه ماننــد جوانــی ،خــام و ســادهاندیش بــه تحمــل رشایــط موجــود پرداخــت و آن را
بــه دســت رسنوشــت و تقدیــر زمــان و وجــدان سپهســاالران ســپرد .جهــان انتزاعــی و مجــازی
تجویــز شــده بـرای جوانــان را از هــم دریــد و متامــی انفعــال و خفقــان بــه بــار آورده شــده را
از درون بــه عصیــان مبــدل گردانــد.
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پویایــی ،تحــرک و مســئولیتپذیری کــه از مشــخصات ذاتــی دوران جوانــی بحســاب میآینــد ،در شــخصیت شــهید شــیار برجســته بــود و بــه شــکل
محسوســی منایــان و قابــل مشــاهده بــود .در متامــی کارهــا و فعالیتهــا کامــا فعــال و پویــا ظاهــر میشــد .از انــرژی فوقالعــادهای برخــوردار بــوده.
بــا هیجــان وافــری بــه اموراتــی کــه در پیشرویــش قـرار میگرفتنــد برخــورد مــی منــود .وجــود ایــن خصوصیــت در وی موجــب شــده بــود کــه در متامــی
حــاالت خنــدهرو و انســانی شــاد ظاهــر شــود .همــگام بــا هیجــان و انــرژی کــه از آن برخــوردار بــود بــه آینــده امیــد زیــادی داشــت و ایــن امیــد هــم درکالم
و ه��م در اعاملشــ کام�لا منایــان بـ�ود .حــال و آینــده را توامــان میزیســت .ایــن گفت ـهی رهــر آپو"زندگــی بــا متامــی اندوختههــای گذشــتهِی تاریخــی،
زیســن بــا هیجــان زمــان حــال و نیــز امیــد بــه آینــده و داشــن افقــی آیندهمحــور" کــه در تعریــف انســان و جامعـهی طبیعــی و برخــوردار از پرنســیب
اظهــار م ـیدارد را میتــوان در شــخصیت وی بــه شــکل بــارزی مشــاهده کــرد.
هـهوال شــیار بــه ماننــد دیگــر رفقــا روح یکپارچگــی خلــق کــرد را در وجــودش نهادینــه کــرده بــود .شــهید شــیار از آنجــا کــه اهــل شــال کوردســتان و زاده
شــهر وان بــود 3 ،ســال آخــر مبــارزات گریــایاش را در مبــارزات رشق کوردســتان ســپری منــود .او بعــد از مشــارکت و پیوســن بــه حرکــت آپویــی  3ســال
در درون صفــوف نیروهــای مدافــع خلــق  HPGبــه مبــارزه پرداختــه و تجربــه کســب منــوده بــود .بعــد از آن بــه نیروهــای رشق کوردســتان وارد شــده
و نزدیــک  2ســال در منطقـهی اورامانــات و مناطــق اطـراف ســنندج بــه مبــارزات گریالیــی پرداختــه بــود .از ایــرو رشق کوردســتان و مبــارزات در ایــن
بخــش از میهنمــان بــا روحــش عجیــن شــده بــود .بــا فرهنــگ ایــن منطقــه خــو گرفتــه بــود و همیشــه بــه میهــندوســت بــودن خلــق ایــن مناطــق اشــاره
میمنــود و آن را تحســین میکــرد .در خاطراتــش همیشــه از انســانهای میهندوســت ایــن مناطــق بحــث بــه میــان آورده و دوســت داشــت کــه بــار
دیگــر بــه ایــن مناطــق رفتــه و در آنجــا بــه ســازماندهی و مبــارزهی گریالیــی بپــردازد .در زمــان حضــورش در رشق کوردســتان بــا فرهنــگ و لهجههــای
مناطقــی کــه در آنجــا بــه فعالیــت پرداختــه بــود انــس گرفتــه بــود .لهجـهی اردالنــی را بــا شــیوایی و روانــی صحبــت میکــرد و بــا لهجـهی هورامــی نیــز
آشــنایی پیــدا کــرده بــود .مــدام از هــر معــاری روســتاهای هورامــان بحــث میکــرد ،مــدام از زحــات و رنجهایــی کــه زنــان و مــردان ایــن منطقــه بـرای
زندگــی کــردن در مناطــق ســخت و رسد هورامــان متحمــل شــدهاند بحــث میکــرد .از طبیعــت دوســتی و هرنهــای ایــن منطقــه کــه وی را چنــان شــیفته
و عاشــق خلقمــان در ایــن منطقــه کــرده بــود کــه آرزو داشــت بــار دیگــر بــه ایــن مناطــق بازگشــته و در آنجــا بــه کار و فعالیــت بپــردازد .مــدت  1ســال
و نیــم بــود کــه از رشق کوردســتان برگشــته بــود امــا در طــول ایــن مــدت متامــی ارصارش بــر ایــن بــود کــه بــه رشق کوردســتان برگشــته و بــه ســازماندهی
خلقمــان بپــردازد .ماندنــش در قندیــل بــا هــدف ســپری منــودن دورهی آمــوزش ایدئولوژیــک – سیاســی و نیــز گذرانــدن دورهی درمانــی بــود کــه بعــد از
آن قـرار بــود بــه رشق کوردســتان برگشــته و در آنجــا بــه فعالیــت بپــردازد .بــه همیــن دلیــل متامــا خویــش را بـرای آمــدن فصــل بهــار و حرکــت بــه ســوی
رشق کوردســتان آمــاده میکــرد .اگــر چــه رفیقــی بــود کــه از لحــاظ سیاســی و ایدئولوژیــک قابلیتهــای مناســبی داشــت امــا بــه شــکل قابــلتوجهــی
بــه فعالیتهــای نظامــی عالقمنــد بــود و دوســت داشــت کــه در فعالیتهــای دفــاع مــروع جــای بگیــرد .از شــال کوردســتان آمــده بــود امــا زمانــی
کــه بــا وضعیــت اســفبار جوانــان در رشق کوردســتان روبــرو گشــت و مشــاهدهگر اعتیــاد شــار زیــادی از جوانــان رشق کوردســتان بــه مــواد مخــدر و نیــز
اعدامهــای روزانــه و فشــار دولــت ای ـران بــر خلقمــان میشــد تنهــا چیــزی کــه وی را تســکین م ـیداد خامتــه دادن هرچــه رسیعتــر بــه ایــن وضعیــت
بــود .بــه کــررات تکـرار میکــرد کــه میبایســت هســتههای دفــاع مــروع در داخــل شــهرهای رشق کوردســتان تشــکیل شــود و جوانــان قابلیــت دفــاع
از خــود در مقابــل سیاسـتها و هجمههــای دولــت را بدســت آوردنــد .همــگام بــا کســب مهارتهــای نظامــی گســرده یکــی از اولیــن موضوعاتــی کــه
در هنــگام روبــرو شــدن بــا جوانــان و دیگــر اقشــار خلقمــان بــه موضــوع بحــث مبــدل میکــرد فلســفهی دفــاع مــروع و لــزوم و چگونگــی عملیســازی
ایــن مســئلهی حیاتــی در رشق کوردســتان بــود.
زندگــی بــا شــهدا را بــه مبنــا و معیــار زندگــی خــود مبــدل ســاخت .اگرچــه تجــارب زیــادی را کســب کــرده و خاطـرات بیشــاری از فعالیتهــای گریالیــی
داشــت امــا روح رفاقت(ههوالیهتــی) ســبب شــده بــود کــه زندگــی ،آمــوزش و فعالیتهایــی کــه بــا شــهدا تجربــه کــرده بــود بیشــر از دیگــر مــوارد
و تجــارب بــر ذهنــش نقــش ببندنــد .بــه ماننــد گریالیــی پایبنــد بــه آرمانهــای خلــق و جنبــش ،بخشــی اعظمــی از جهــان ذهنیتــی ،اخالقــی و معنــوی
خویــش را از شــهدایی کــه پیشــگام مبــارزه و انقــاب بودنــد و آن را بــه امــروز رســانیدهاند ،کســب میکــرد .بــه نتیجــه رســانیدن ایــن راه را کــه شــهدا
تــا بدیــن جــا رســانیده و هــم اکنــون آن را نــزد مــا بــه امانــت ســپردهاند ،مســئلهای مســاوی و م ـرادف خــود انقــاب و آزادی قلمــداد مــی منــود و بــر
آن ارصار مــی کــرد.
بــا رفقــای تــازه وارد ارتبــاط فوقالعــادهای داشــت .دوســت داشــت هــر آنچــه در طــول  7ســال مبــارزات گریالیـیاش در مکتــب آپوئــی آموختــه و تجربــه
کــرده بــود را بــه جوانــان و گریالهــای تــازه وارد منتقــل و بــا آنــان ســهیم منایــد .در هــر جایــی کــه مشــغول فعالیــت بــود از ایــن خصیصـهی خــود دســت
برمنیداشــت و بــا آن میزیســت .از کــم تحرکــی و انفعــال دوری میکــرد .از ایــرو بــا شــهید هیــژا نیــز کــه در همزمــان و در کنــار هــم جانشــان را نثــار
خلقشــان منودنــد ارتبــاط صمیمــی بــا همدیگــر داشــتند .شهادتشــان نیــز معنــای بزرگــی از ارصار وافــر در اصــول رفاقــت را در نهــان خــود داشــت .شــهادت
بــه خاطــر هــم ،شــهادت بــا هــم ،شــهادت در کنــار هــم ،همگــی رازهــای بزرگــی از حیــات و مبــارزهی رشافتمندانــه و نیــز جانفدایــی را بازگــو میکنــد
کــه میتــوان درسهــای بزرگــی از آن برگرفــت و آموخــت.
میهــن حامســه ،امــروز تاریــخ آزادی را از نــو م یرسایــد و آن را بــه گــردن عاشــقان جــان ســپردهاشمیآویــزد .زندگــی ،مبــارزات و رفاقــت شــهدای راه
آزادی ،پنــد و اندرزهــای بزرگــی در ارتبــاط بــا نگــرش آزاد و آزادزیســن و آزادمنشــی در کوردســتان را بــه مــا میآموزنــد .تحــت امــر و زیردســت بــودن،
فقــر و عــدم داشــن امکانــات ،وفــور دشــمنان و چنــد پارگــی خلــق و جامعــه همگــی دالیلــی هســتند بـرای ادعــا و ارادهی بزرگــر .امــکان فراهــم آوردن
از فقــر و بیامکانــی ،امیــد آفریــدن از تــرس و وحشــت ،آزادی آفریــدن از زیردســتی و  ....همگــی از دســتاوردهای شــهدا میباشــند کــه امــروز نــه تنهــا
خلــق کــورد بلکــه دیگــر خلقهــای منطقــه را صاحــب جایگاهــی منســجم و گشــایش یافتــه بــر روی ســاختارهای حیــات آزاد و برابــر منــوده و میبایســت
گفــت کــه شــهدا طراحــان و بناســازان ســاختارهای نویــن گهــوارهی عــر نــو میباشــند تــا بــار دیگــر انســانیت را بــا ذهــن زیبــا ،اخــاق اعــا و حیــات
در خــور انســانیت آشــتی داده و همســان مناینــد.
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ایــن واقعیتــی روشــن و غیــر قابــل انــکار میباشــد کــه نظامهــای اقتدارگ ـرا و متامیتخــواه  -بــه
خصــوص رژی��م اسـلامی ای ـران -ب��ه ه��ر حربهــ و شــیوهای متوســل میشــوند تــا شــاید جوانــان
ایــن مــرز و بــوم را از هویــت و ماهیــت وجــودی خویــش بــه دور گرداننــد ،در برابــر ایــن وضعیــت
جوانــان میتواننــد ،در حفــظ باورهــا ،اعتقــادات و فرهنــگ خویــش ،ارصار و ایســتار مناینــد .در
واقــع ایــن رفتــار و موضعگیــری از جانــب جوانــان ،بزرگرتیــن و کوبندهتریــن رضبـهای اســت کــه
میتــوان در پاســخ بــه ایــن پروژه(ازخودبیگانگــی) نظــام حاکــم دادن شــود.
بلــه ،رفیــق شــیار وان و رفیــق هیــژا َمــد هــر دو منون ـهای از ه ـزاران جــوان کــوردی بودنــد کــه
کوهســتان را مامــنگاه و منزلــگاه خویــش دانســتند.
رفیــق هیــژا َمــد ،اگــر چــه در باشــور کوردســتان بــه دنیــا آمــد ،امــا مــدت زیــادی را در روژهــات
کوردســتان کوردســتان ســکونت داشــت .زندگــی کــردن در هــر دو بخــش کوردســتان و مشــاهدهی
سیاسـتهای اعــال شــده توســط دشــمن در هــر  2بخــش ،شــناختش را از دولــت و سیاسـتهای
خصامنــهی او در برخــورد بــا جوانــان هرچــه بیشــر ســاخت .بخوبــی میدانســت کــه مــوج
سیلآســای مهاجــرت جوانــان بــه اروپــا ،اقلیــم کوردســتان را از هــم فــرو میپاشــد ،جوانــان بیــکاری
کــه همـهی خــواب و خیالشــان اروپــا میشــود و الزم اســت بـرای واقعــی شــدن همهی رویاهایشــان
نیــز بــازی بــا مــرگ را تجربــه مناینــد .امــا علیرغــم متــام خطرهایــی کــه اقلیــم کوردســتان را تهدیــد
میکــرد ،معتقــد بــود کــه کوردســتان ،بــی وجــود جوانــان و نیــروی آنــان ب ـی معنایــی میمنایانــد،
بخوبــی میدانســت کــه ایــن پتانســیل عظیــم اجتامعــی همچــون تهدیــدی بــزرگ بـرای ذهنیــت و
ارادهی اقتدارگ ـرا محســوب میشــوند ،آنــان را مــورد هــدف ق ـرار میدهــد .در ایــن رابطــه رهــر
آپــو جملـهای معــروف دارد کــه خــر از ادرک و امیــد بــه نیــرو و شایســتگیهای موجــود در بنیــان
جوانــان میدهــد ،ایشــان میگوینــد «:مــا بــا جوانــی آغــاز کردیــم و بــا جوانــی نیــز پیــروز خواهیــم
شــد ».ایــن جملـهای بــود کــه بارهــا میتوانســتی از رفیــق هیــژا بشــنوی .جملـهای کــه بــا اعتقــادی
کامــل بــر زبــان رانــده میشــد و اعتقــادی کــه بــه افــکارش جامـهی عمــل میپوشــاند و در نهایــت
عملــی کــه او را جاودانــه ســاخت.
هامنطــور کــه در بــاال هــم بــه آن اشــاره کــرده بــودم ،اگرچــه زادگاه مــادری رفیــق هیــژا در
باشــور کوردســتان بــود ،امــا مــدت زیــادی را روژهــات کوردســتان ،زیســته بــود .از همیــن رو بــر
سیاس ـتهای اجرایــی دولــت ای ـران علیــه جوانــان ،کامــا واقــف بــود .رفیــق هیــژا راجــع بــه ایــن
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

سیاسـتها همــواره میگفــت "یــا بایــد همرنــگ خودشــان بســیجی و اطالعاتــی بشــوی کــه خیانــت کنــی جامعـهات و یــا جدولهــای
خیابــان و کارتــون  ،بالــش زیــر رست باشــد(کارتونخوابی و اعتیــاد) تــا بیخیالــت شــوند .یــا بایــد راه ســوم یــا هــان مبــارزهی سیاســی-
نظامــی را برگزینــی کــه راه حلــی اســت ب ـرای متامــی ایــن مشــکالت" .علیرغــم اینکــه رفیــق هیــژا مــدت کمــی بــود کــه بــه صفــوف
گریــا پیوســته بــود ،امــا شــیوهی ســخن گفــن ،عملکــرد ،تحلیــل سیاسـتهای دشــمن و رفتــارش ،پختـ ه و جاافتادهتــر از ســن و ســالش
بــود .گویــی سالهاســت کــه آمــوزش میبینــد و مبــارزه میکنــد و ایــن دقیقــا هــان خودســازی خودآگاهــی اســت کــه مــا بــه آن
اعتقــاد داریــم و جهــت انجــام فعالیتهایمــان از او درس بگیریــم و ب ـرای رســیدن بــه پیــروزی بــه آن احتیــاج داریــم.
رفیــق هیــژا یکــی از آن هـزاران جوانــی بــود کــه آوازهی قهرمانــی و ایثــار ،شــهید ســمکو در گوشــش طنینانــداز گردیــد و تحــت تاثیــر
ق ـرار دادهبــودش .او در هــر مجلســی کــه حضــور داشــت ،از رفیــق ســمکو میپرســید و از ســوی دیگــر از عشــقش بــه او صحبــت
میکــرد ،گویــی ســالها بــا شــهید ســمکو هم ـراه بــوده اســت .مبــارزهی شــهید ســمکو را نیــز علــت اصلــی ملحــق شــدنش بــه حــزب
میدانســت و بارهــا بیــان میداشــت بایــد پاســخگوی فعالیــت و مبــارزهی هم ـهی شــهداء باشــیم .آنچــه کــه آنــان انجــام دادهانــد را
بســان اندوختــه و تجربـهای ارزشــمند قلمــدا مــی کــرد .جــای دارد در ایــن جــای دارد از آرزو و آرمــان او ســخن بــه میــان آورم ،بزرگرتیــن
هــدف و خواســتهی رفیــق هیــژا رفــن بــه روژهــات کوردســتان کوردســتان و آمــوزش و ســازماندهی جوانــان آنجــا بــود .رفیــق هیــژا
نیــز بــه هم ـراه هــر دو رفیــق دیگرمــان _،رفیــق بریــوان و رفیــق شــیار_ عاشــقانه در عرص ـهی اجتامعــی فعالی ـت کردنــد و در یــاد و
خاطــرهی کســانیکه ب ـرای آزادی مبــارزه میکننــد ،نامی ـرا بــوده و میماننــد.
حقیقتــا دشــوار اســت کــه از ســه اســطوره ،ســه مبــارز و ســه قهرمــان در یــک زمــان ســخن مبیــان آورد .بویــژه زمانــی کــه تکتــک آنــان
را از نزدیــک بشناســی و در کنارشــان مبــارزه منــوده باشــی.
رفیــق شــیار نیــز یکــی از آن رفقایــی بــود ،کــه تجرب ـهی فعالیــت بــا او را داشــتم .او اهــل باکــور بــود و در ســال  2009بــه صفــوف
مبــارزهی آزادیخواهانـهی خلــق کــورد میپیونــد .فرزنــدی کــه روح مقاومــت و ایســتادگی در لحظـه لحظـهی حیاتــش تجلــی میمنــود.
او گریالیــی انقالبــی از باکورکوردســتان بــود ،امــا بیشــر فعالیتهــای خویــش را در روژهــات کوردســتان و در مناطقــی ماننــد داالهــو،
شــاهو و هورامــان انجــام داده بــود ،بطــوری کــه آنقــدر بــا خلــق ســاکن در ایــن مناطــق از روژهــات کوردســتان یکــی شــده بــود کــه
حــارض نبــود از جبه ـهی روژهــات خــارج شــود .فراگیــری لهج ـهی ســورانی و هورامــی در مدتــی کــم ،تحســین برانگیــز بــود .زیســن
در کنــار هــان مــردم ،بــه دغدغههــا و مشکالتشــان گــوش فـرا دادن و پاســخگویی بــه متامــی ایــن مشــکالت و مســائل بــه توانایــی و
انــرژی نیــاز داشــت کــه کامــا در رفیــق شــیار دیــده میشــد .رفیــق شــیار ســال 2014بـرای گذرانــدن یــک دورهی آموزشــی مجبــور شــد
بــه قندیــل بیایــد .مــا بـرای اولیــن بــار در آنجــا همدیگــر را شــناختیم .جوانــی پــر انــرژی ،شــاداب و پــر هیجــان .البتــه الزم اســت بــه
ایــن اشــاره کنــم ،کــه علیرغــم مشــکل جســمی کــه رفیــق شــیار داشــت ،امــا از ایــن موضــوع بحثــی بــه میــان من ـیآورد و نــه مایــل
بــود کســی از موضــوع ســخن بگویــد .او بــر ایــن اعتقــاد بــود ،عشــق بــه مبــارزه در میــان خلــق ،متامــی موانــع را از میــان میبــرد .در
چنیــن رشایــط حساســی کــه روزانــه جوانــان و مبــارزان ایــن رسزمیــن شــهید میشــوند ،چگونــه میتوانــم از مشــکالت جســانی ســخن
بگویــم .در واقــع همیــن اراده و انــرژی او بــود کــه او را محبــوب همــگان میســاخت .حضــورش در هــر مکانــی ،رنــگ خاصــی بــدان
جــا میبخشــید و عــدم حضــورش احســاس میشــد .رفیــق شــیار ب ـرای مــن ،یــادآور گفتههــای شــهید ویــان جــاف بــود کــه میگفــت
"پــس از شــهادتم پایکوبــی کنیــد" .آن همــه انــرژی او بهنــگام رقصیــدن را تنهــا میتــوان عشــق خوانــد .عشــق بــه حیــات ،عشــق بــه
فرهنــگ و امیــد بــه اینکــه روزی همــه در کنــار هــم ،پایکوبــی میکنیــم.
حقیقتــا منیتــوان در یــک صفحــه و چنــد جملــه از خصوصیــات شــخصی گفــت کــه همــه دوســتش دارنــد ،فــردی کــه بــا هــوره هورامــان
و داالهــو ،عشــق خویــش را فریــاد م ـیزد .تنهــا خواســته و هــدف رفیــق شــیار در دورهی آموزشــی نیــز ،بازگشــت بــه دل هورامــان
و داالهــو بــود .بــا هم ـهی ایــن تفاســیر تنهــا میتــوان بــه یــک نتیجــه رســید و آن نیــز پایبنــد بــودن ایــن رفیــق بــه مبــادی حزبــی و
ارزشهــای واالی انســانی.
بــار دیگــر هــم میگویــم گفــن از هــر سـه شــهید بـرایمــن ،بســیار دشــوار اســت .بــا یــاد ایــن رفقــا و شــیوهی مبــارزهی آنــان اســت
کــه عشــق بــه مبــارزه و فعالیــت مــا دوچنــدان میشــود .پــس از شــهادت آنــان نیــز مــا در مرحل ـهای نــو ق ـرار میگیریــم .مرحل ـهای
کــه الزم اســت بیــش از پیــش و بــدون وقفـه ،راه آنــان را ادامــه دهیــم و هــان پرچــم آزادی را کــه شــهید شــیار خواســت در روژهــات
کوردســتان برافراشــته کنــد ،مــا بــا یــاد و خاطــرهی آنــان ایــن برچــم را برافرازیــم.
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شهریور 1395

روحانــی میکوشــد در دوران پســابرجام بــا متوســل
شــدن و وامنایــی بــه سیاســت تنشزدایانــه و همچنیــن
جلــب اعتــاد کشــورهای غربــی بــه لغــو تحریمهــا و
تاثیـرات ســنگین آنهــا خامتــه دهــد و راهگشــایی بـرای
ورود رسمایهگذاریهــای خارجــی و اقتصــاد بحــران
زدهی ایــران گــردد .در ایــن چارچــوب بــه اســتقبال
و پیشوــاز رسمایــهداری جهان��ی؛ البتــه بــه شــکلی
شــتابزده مــیرود و دروازههــای ورود رسمایەهــای
جهانــی را بــا فــرش قرمــز مزیــن منــوده اســت .امــا
بایــد دانســت کــه در ایــران دو دولــت وجــود دارد؛
دولــت رســمی و دولــت ســایه کــه گاهــی اوقــات در
تقابــل بــا یکدیگــر ق ـرار میگیرنــد .در واقــع دولــت
ســایه یــا پنهــان در داخــل بــا رسکــوب و محــدود
من��ودن فضـ�ای سیاس��ی و مدن��ی ،س��بب خفقــان در
ســاحت اجتامعــی ایــران میگــردد .کارکــرد دیگــر
آنــان مربــوط بــه بــرون مرزهــای ای ـران میگــردد در
همیــن راســتا بـرای دولتهــای منطقــه و قدرتهــای
جهانــی خودمنایــی و خودابرازگــری سیاســی -نظامــی
میمنایــد کــه نهــادی کــه وظیفــهی ایــن کار را بــر
عهــده دارد؛ خــود را در شکلوارهی«ســپاه پاســداران»
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بــه منایــش میگــذارد و اقــدام بــه طرحریــزی و اجـراء برنامههــای بــرون مــرزی را دارد .ســپاه در دوران پســابرجام و بعــد از گذشــت
دو هفتــه از برگ ـزاری دو انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و خــرگان ،رزمایــش موشــکی برگ ـزار میکنــد و موش ـکهای دوربــرد
خــود را بــه رخ رقبــای منطقـهای و دولتهــای دیگــر میکشــد .ایــن جــدای از مداخلـهی نظامــی ـ امنیتــی مســتقیم در بحـران عـراق
و ســوریه و کشــمکشهای منطقــهای اســت.
قــدرت نظامــی نقــش موثــر و غیرقابــل انــکاری در مناســبات قدرتهــای بیناملللــی دارد .امــا دیــری اســت کــه اهمیــت مرزهــای
رسزمینی(جغرافیایــی) تحتالشــعاع مرزهــای اقتصــادی و فرهنگــی قــرار گرفتــه اســت .پیرشفــت تکنولــوژی ،دنیــای مجــازی ،
اطالعــات و فـنآوری ارتباطــات ،فرآینــد مزبــور را بــا مترکــز بــر حضــور موثــر و مفیــد در افــکار عمومــی جهــان ترسیــع کــرده اســت.
نــه تنهــا قــدرت اقتصــادی ،کــه بضاعتهــای فرهنگــی و پتانســیل تبلیغــی و تــوان اقنــاع افــکار عمومــی را بــا تکیــه بــر شــبکههای
اطالعرســانی جهانــی ،عرصــه سیاســت بینامللــل و دنیــای دیپلامســی از خــود متأثــر کــرده اســت .اتــکا بــه قــدرت ســختافزاری و
نیروهــای نظامــی و امنیتــی بهشــیوهای فزآینــده تحــت تأثیــر قــدرت نرماف ـزاری ،فرهنگــی و هنجــاری ق ـرار گرفتــه اســت .از ایــن
زاویــه ،پیشــرد سیاســت و دیپلامســی بــا موشــک ،گلولــه ،نظامیگــری و مدیریــت کشــور بــدون اعتنــا بــه افــکار عمومــی و تاثیـرات
آن چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح جهانــی ،بیــش از پیــش منتفــی و دشــوار میشــود .رویکــرد روحانــی بــا سیاســت دیپلامســی
هدفمنــد کــه در پیــش گرفتــه اســت و در تالشهــای ظریــف و اکیــپ دیپلامســی او بــرای جلــب اعتــاد طرفهــای غربــی ،در
جهــت بهبــود مناســبات و تعمیــق روابــط تجــاری و اقتصــادی ،ب ـرای برونرفــت از بح ـران کنونــی صــورت میگیــرد .دولــت ســایه و
یــا نیروهــای بازیگــردان پنهانــی؛ بــا اســتفاده از بــازوی بــرون مــرزی خویــش بــه نــام ســپاه قــدس  ،و در پیــش گرفــن رویکردهــای
کــه نــگاه و خـط مشــی خویــش را از رأس هــرم نظام-سیاســی طلــب و میگیرنــد ،در صــدد در معــرض آســیب پیوســته قـرار دادن و
شکســت و ناکامــی سیاس ـتهای دولــت روحانــی بــر آمدهانــد.
وزیــر امــور خارجــه دولــت روحانــی در نهایــت مجــری سیاس ـتهای کالن جمهــوری اســامی و محورهــای مشــخصشــدهای کــه
توســط شــخص اول نظام(ولیفقیــه) تعییــن گردیــد در مناســبات بیناملللــی و تعامــل بــا کشــورهای دیگــر اســت .امــا نــگاه متفــاوت،
ظریــف و بازیگــران سیاســی مصلحتاندیــش و عملگرایــی همچــون روحانــی بــا رسان ســپاه پاســداران از نگاههــا پنهــان بــوده
و نیســت .ســپاه پاســداران نــه نتهــا سیاســت و اقتصــاد را در داخــل ای ـران فرســوده و نابــود ســاختهاند ،بلکــه دیپلامســی را نیــز بــا
اقدامــات جنجالــی خــود بــه ابتــذال کشــیدهاند .توهمپردازیهــای ظریف(وزیــر امــور خارجــه) مبنــی بــر عادیســازی اوضــاع
نابســامان اقتصــادی -دیپلامســی ای ـران ،تنهــا مقطعــی بــوده و فراتــر از رسآب ب ـرای مــردم ای ـران چیــزی بــه ارمغــان نخواهــد آورد.
فاصلـهی و یــا شــکاف میــان رسان ســپاه پاســداران و نیروهــای امنیتـی حاکــم بــر آن بــا سیاســت دیپلامتیــک روحانــی معنــادار اســت.
طیــف حامیــان و جــذب شــدگان در والیــت فقیــه ،نــه تنهــا پروژههــای تخریبــی سیاسیـــامنیتی را در ایــران و منطقــه تعقیــب
میکننــد ،بلکــه همــگام بــا نقطــه عزیمتــی ایدئولوژیــک ،ســپهر سیاســت و دیپلامســی را از منظــر خــود میکاونــد .هزین ـه انســانی
و مــادی در ســوریه را از زاوی ـهی تــداوم و بقــای نظــام توجیــه میکننــد و نســبت بــه تشــدید رقابــت خطرنــاک و پــر هزینــه بــا
عربســتان در منطقــه بیتوجهــی نشــان میدهنــد .اعــدام شــیخ منــر را بهان ـهای ب ـرای تعمیــق منازعــه بــا ریــاض میکننــد و همــگام
بــا ایــن موضــوع؛ مستمســک گردیــدن جمهــوری اســامی ایـران بــه ماجـرای ســلب تابعیــت شــیخ قاســم ،ابـزاری بـرای فشــار بــر کشــور
بحریــن گردیــد .بــا توجــه بــه اوضــاع پیچیــده و شــکنندهی روابــط سیاســی  -دیپلامتیــک ایـران بــا کشــورهای منطقهــای و همچنیــن
اوضــاع نابســامان اقتصــادی و اجتامعــی کشــور ،بــرون رفــت از ایــن معضــل بــا سیاســت محافظهکارانــه ظریــف و کرشــمهوار روحانــی
امکانپذیــر نخواهــد بــود و دیــر یــا زود بح ـران بــه عمــق خــود خواهــد رســید .دیگــر بــا تغییــر اشــخاصی چــون امیرعبداللهیــان و
تغییـرات روبنایــی در سیاســت دیپلامتیــک ،مشــکالت سیاســی و دیپلامتیــک برطــرف نخواهــد گردیــد.
ایـران بــا امضــای توافــق 1+5انتظــار داشــت کــه بــه اقتصــاد جهانــی بــاز گــردد .روشــن بــود کــه رفــع تحریمهــا و آزادســازی پولهــای
بلوکــه شــدهی ،جاهطلبیهــای ایــران را تقویــت مــی کنــد .همزمــان فشــارهای امنیتــی و رسکــوب را در داخــل ایــران افزایــش
میبخشــد و مداخــات منطقهــای ای ـران گســتاخانهتر خواهــد شــد .طــرف مقابــل (آمریــکا) بــر بــه تســلیم وادار منــودن اقتصــاد
ای ـران در مقابــل رسمایهگذاریهــای بیناملللــی حســاب ویــژهای کــرده اســت .در واقــع گشــودن دروازههــای اقتصــاد ای ـران نیازمنــد
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آن اســت کــه ایـران بــه صــورت بنیادیــن قوانیــن داخلــی خــود را بـرای جــذب ایــن رسمایههــا تغییــر دهــد .آمریــکا میدانــد کــه بــه
ایــن ترتیــب بــا ورود شــبکههای بیناملللــی اعــم از رشکتهــای بــزرگ رسمایهگــذاری و رشکتهــای بیناملللــی ،معــادالت اقتصــادی
ای ـران را بــه گون ـهای تغییــر دهــد کــه بــه ســود سیاســت آمریــکا متــام شــود .بــه ایــن ترتیــب روشــن اســت کــه تغییــر معــادالت
اقتصــادی باعــث تغییــر معــادالت سیاســی نیــز میشــوند و مهرههــای وابســته بــه رسمای ـهی جهانــی قــدرت سیاســی را در دســت
میگیرنــد .ایــن دقیقــا هــان چیــزی اســت کــه سیاســت اوبامــا از آغــاز فرآینــد مذاک ـرات تــا رســیدن بــه توافــق ،هدفمندانــه و بــا
مامرســت آن را پیگیــری منــوده اســت .طــی گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از توافــق هســتهای ،معلــوم گشــته کــه انتظارهــای ایـران بــه
رونــق اقتصــاد و بــرون رفــت از آن بــه محــض امضــای توافــق هســتهای چنــدان واقعــی نبــوده اســت .ایـران انتظــار داشــت کــه توافــق
هســتهای روابــط خــود را بــا نظــام مالــی جهانــی احیــاء منایــد .هــان طــور کــه انتظــار داشــت بــه جزئــی مهــم از رسمایهگذاریهــای
بیناملللــی تبدیــل گــردد .امــا اکنــون خــاف آن را شــاهد هســتیم .پیوســن ایـران بــه نظــام مالــی جهانــی بــه دلیــل ادامــه تحریمهــای
آمریــکا در مســائلی جــدای از برنامــه هســتهای ای ـران ،معــوق گشــته و بدیــن خاطــر نیــز بــر اســاس برنامههــای ای ـران پیــش نرفتــه
اســت .ایــن تحریمهــا معطــوف بــه جریمههــای آمریــکا بــه بانکهــای خارجــی طــرف معاملــه بــا ای ـران اســت کــه باعــث شــده
بانکهــای بیناملللــی از تعامــل بــا ای ـران بــا وجــود توافــق هســتهای بــا تردیــد عمــل کننــد.
آمریــکا توافــق را بــه منزلــه نفــوذ بیشــر بــر ایـران در تعدیــل رفتارهــای منطقـهای خــود مـ د نظــر داشــت .دولــت اوبامــا امیــد داشــت
بــا توافــق هســتهای بتوانــد رفتارهــای منطق ـهای ای ـران را تعدیــل کنــد و از سیاس ـتهای کلــی آن در خاورمیانــه بهرهبــرداری کنــد.
در واقــع نتیج ـهي توافــق هســتهای ایــن بــود کــه طرفهــای منطق ـهای کــه هنــوز بــه صــورت آشــکار بــه جبه ـه و جنــاح رویــاروی
بــا ای ـران نپیوســتهاند امــا در حــال دســت بــه کار شــدند و علیــه ای ـران وارد عمــل شــدند میباشــند .حــال میدانیــم کــه بــا وجــود
همـهی اختالفــات ماهیتــی در روابــط ترکیه-ارسائیل-اعـراب متامــی آنهــا بــا مخالفــت گســرده بــا ایـران همداســتان هســتند .از طــرف
دیگــر حتــی روابــط ایـران و روســیه نیــز جــدای از سیاسـتهای البــی ارسائیــل نیســت .مســکو آمادگــی تقلیــل روابطــش بــا ارسائیــل
را بــه ســود حفــظ رابطــه بــا ای ـران را نــدارد .احتــاال مســکو بــه بــازی خــود بــا فاکتــور و کارت ای ـران در بحرانهــای منطق ـهای
ادامــه خواهــد داد .روســیه ایــن را هــم میدانــد کــه طبیعــت روابــط ای ـران و آمریــکا در وضعیــت متضــادی ب ـرای بهبــود بــه رس
میبــرد .ب ـرای همیــن مســکو انتظــار دارد کــه تضادهایــی در چارچــوب توافقــات میــان آنهــا پیــش بیایــد .آمریــکا نیــز منیخواهــد
درگیــری منطقـهای ســختی میــان عربســتان ســعودی و ایـران بــه وجــود آیــد؛ بلکــه انتظــار دارد بــر اســاس تعریفهــای اوبامــا و زیــر
ســایهی آمریــکا ،دو کشــور قــدرت و نفــوذ در منطقــه را در میــان خــود تقســیم مناینــد .شــاید سیاســت اوبامــا متایلــی بــه فعالیــت و
عملکردهــای عربســتان در مقابــل ایـران نداشــته باشــد؛ امــا قطعــا منیخواهــد ایــن گونــه تفســیر شــود کــه توافــق هســتهای بــه معنــای
بــه رســمیت شــناخنت نفــوذ ایـران در منطقــه باشــد.
علیرغــم اختالفــات ترکیــە و ای ـران بــر رس هژمونــی منطقــەای ،همگرایــی و همســویی آنهــا در مقابــل ملتهــای منطقــە بخصــوص
ملــت کــورد  ،در بوتـەی آزمایــش قـرار دارد .ایـران ســعی در رسپــوش گذاشــن مســئلە دارد .ترکیــە درگیــر ،جنگــی خامنانســوز گشــتە
و عاجــز از حــل و چارهیابــی اختالفــات اســت .بعــد از بــە انح ـراف کشــیدن پروســە صلــح در ترکیــە ،اکنــون بــا نقش ـهی بــە میــدان
آوردن ای ـران بــە جنــگ بــا « کوردهــای روژهەالت(ای ـران) « ســعی در بغرنــج کــردن مســئلە دارد؛ تــا بتوانــد همپیامنــی اس ـراتژیک
و همســویی در کشــتار کوردهــا در ایــن برحــە زمانــی بیابــد .بــا توجــە بــە مشــکالت اقتصــادی و سیاســی_دیپلامتیک ایـران کــە ذکــر
شــد و همزمــان بح ـران اجتامعــی ،ای ـران بــر رس دو راهــی حیاتــی و برگشــت ناپذیــر ق ـرار گرفتــە اســت .کوردهــا نیــروی پیــرو و
انقالبــی در تغیی ـرات سیســتم منطقــە بــه حســاب میآینــد و هــر نیــرو و قــدرت منطق ـهای و ف ـرا منطق ـهای بایــد ایــن واقعیــت را
درک و بپذیــرد .در آینــدەای نــە چنــدان دور شــاهد تغییراتــی بنیــادی بیشــر از پیــش خواهیــم بــود.
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منیتــوان خاورمیانــه را تنهــا منطقــهای برشــمرد کــه از نطقهنظــر جغرافیــای سیاســی شــاهد نوســانات،
خشــونتهای شــدید و تغییـرات وســیع سیاســی علیالخصــوص در طــول یــک ســدهی اخیــر بــوده اســت.
امــا فکتهایــی چنــد ،از جملــه تغییـرات رسیــع در موازنـه قــدرت و منابــع عظیــم انســانی و مــادی بــدان
چهــرهای منحرصبـه فــرد بخشــیده اســت .از منظــر ژئوپولتیــک ایــن منطقــه کــه برخــی از صاحبنظـران آن
را یکــی از هارتلندهــای کلیــدی جهــان برمیشــمرند در طــول یــک صــد ســال اخیــر هرگــز بــه یــک ثبــات
سیاســی دســت نیافتــه اســت .عوامــل بســیاری در ایــن عــدم ثبــات دخیلنــد کــه در راس آنهــا میتــوان بــه
شــکافهای عمیــق تاریخــی ،گسـلهای ایدئولوژیــک در داخــل و خــارج و وابســتگی شــدید بــه قدرتهــای
درجـه اول مــن جملــه ایــاالت متحــده ،اروپــای ســاحلی و تــا حــدودی روســیه اشــاره کــرد .بــه همیــن دلیــل
هرگونــه تغییــر و تحــول در نزدیــک بــه ســی جغرافیــای سیاســی موجــود در منطقــه توازنــات قــدرت در
ســطح جهــان را بــه شــدت متاثــر میکنــد .همیــن تاثیرپذیــری سیاســی و اکونومیــک میتوانــد اســتداللی
قــوی بـرای مداخلــه از ســوی نیروهــای درجــه اول در جهــان را فراهــم ســازد.

156

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

اگرچــه بــه هیــچ وجــه منیتــوان وضعیــت شــکنندهی اکنونــی خاورمیانــه را بــدون در نظــر گرفــن
تاریخیــت آن بــه خصــوص تاریــخ یــک ســدهی اخیــر ارزیابــی کــرد امــا نوشــتار پیــش رو در پــی آن اســت
بــا پیــروی از اصــل عــدم قطعیــت در پیشبینــی امــور نگاهــی بــه میکرومــدل درگیریهــا در خاورمیانــه
یعنــی ســوریه و نــوار فوقالعــاده شــکننده آن ،چالشهــای موجــود و نقــش ایــران ،ترکیــه و عربســتان
در عــدم ثبــات منطقــه داشــته باشــد و دســت آخــر نقــش کلیــدی کردهــا در دموکراتیزاســیون منطقــه
و برق ـراری دوبــارهی یــک شــبکهی همپــاس منطق ـهای از طریــق ایــن دموکراتیزاســیون کــه کردهــا بعــد
سیاســی آن را کنفدراســیون دموکراتیــک خاورمیانــه عنــوان میکننــد ،ارزیابــی منایــد .نکت ـهی مهمــی کــه
بــا می ـزان باالیــی از قطعیــت میتــوان در رابطــه بــا ایــن منطقــه پیــش بینــی و عنــوان کــرد ایــن اســت
کــه خاورمیانــه همچنــان منطق ـهی درگیــری و منازعــات و تغییــر همپیامنیهــا خواهــد بــود و حداقــل
تــا یــک ده ـهی آینــده منیتــوان چش ـمانداز مثبتــی نســبت بــدان داشــت .اگــر کــه پــس از پایــان جنــگ
جهانــی اول مســالهی اع ـرابـ ارسائیــل و رویکردهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای بــدان نقــش محــوری در
تحــوالت خاورمیانــه را ایفــا میکــرد اکنــون آنچــه کــه بــه مرکــز و ثقــل تحــوالت ایــن منطقــه مبــدل شــده
تحــوالت ســوریه و دوگانـهی کــردـ خاورمیانــه میباشــد .ارزیابــی تحــوالت ســوریه هــم بــدون مدنظــر قـرار
دادن نقــش کلیــدی کردهــا در ایــن کشــور جنــگزده کــه جــزو اساســیترین نیروهــای تروریسمســتیز
میباشــند ســکندری خواهــد خــورد .فراتــر از آن بایســتی اذعــان داشــت کــه ارزیابــی کردهــا در گســرهی

یــک اپوزســیون قدرمتنــد در ســوریه ناکافــی بــوده و بایســتی آنــان را جــزو یــک رقیــب جــدی منطقــهای بــرای حکومــت اســد و حتــی
حکومتهــای ترکیــه ،ای ـران و ع ـراق ارزیابــی کــرد .حامیتهــای اخیــر ایــاالت متحــده و روســیه از کردهــا بــدون درنظــر گرفــن یــک رسی
مالحضــات منطقهای(ب ـرای مثــال میتــوان بــه همپیامنــی آمریــکا و ترکیــه اشــاره کــرد) رویکردهــای فوقالعــاده غیرمنطقــی کشــورهایی
کــه جمعیــت قابــل مالحضـهای از کردهــا در آنهــا موجودنــد و نگرشهــای تاکتیکــی چنــان شــبکهی پیچیــدهای از روابــط را میــان آورده کــه
ارزیابیهــا را در انــدک زمانــی تغییــر میدهنــد.
بـرای مثــال بســر بیــش از حــد شــکنندهی ســوریه کــه نتیجـهی مداخــات از بــاالی یــک رسی نیروهــای هژمــون جهانــی و منطقـهای بــدون
مدنظــر قـرار دادن فکتهــای موجــود در ایــن کشــور اســت حتــی اگــر در کوتاهمــدت نتیجهبخــش باشــد در میانمــدت افــق چنــدان مثبتــی
را ارائ��ه منیدهـ�د .انتظــار اینکــه مداخــات از بــاال بتواننــد چارهیــاب باشــند منــود درکــی ســطحی از مســایل منطقـهای و جهانــی و جهالــت
تاریخـ�ی و سیاسـ�ی میباش�نـد .بــه مداخــات ترکیــه در ســوریه بنگریــد؛ چــه کســی حــق ایــن همــه مداخــات بیپــروا و گســتاخانهی ایــن
کشــور در ســوریه را صــادر کــرده اســت؟ چـرا بایســتی ترکیــه بــه یکــی از بازیگـران اساســی مذاکـرات ژنــو و گفتگوهــای مربــوط بــه صلــح
در ایــن کشــور مبــدل گــردد؟ چـرا بایســتی امــور تــا بــه جایــی پیــش برونــد کــه دارودســتهی اردوغــان از قــدرت غیررســمی وتــوی مربــوط بــه
مســایل ســوریه برخــوردار باشــند؟ در هــر صــورت بــه نظــر میرســد کــه ترکیــه و مشــخصا حــزب عدالــت و توســعه علیرغــم توانایـی بیــش
از اندازهیشــان در غوغاســاالری خاورمیانـهای نقششــان در تحــوالت مربــوط بــه منطقــه هرگــز بــه ماننــد ســابق نخواهــد بــود .نبایــد موفقیــت
اردوغــان در رسکــوب کودتــای نافرجــام اخیــر موجــب اشــتباه محاســباتی از ســوی مــا گــردد .ترکیــه مــدرن شــاهد دو کودتــای نافرجــام بــوده
کــه هــر دوی آنهــا از اساســیترین کاراکــر کودتاهــای ســالهای  ۷۰ ،۶۰و  ۸۰یعنــی عــدم حامیــت پنتاگــون بیبهــره بودهانــد .آخریــن
کودتــا نیــز علیرغــم ضداطالعاتــی کــه از ســوی دســتگاههای رســانهای و اطالعاتــی وابســته بــه کاخ ریاســت جمهــوری منتــر شــد چنــدان
غیرمنتظــره نبــود و دولــت و حــزب عدالــت و توســعه از قبــل آمادگــی مقابلــه بــا آن را داشــتند.
مداخ�لات عربس��تان س��عودی در منطق��ه مناس�بـت چندان��ی ب��ا قـ�د و ق��واره سیاسـ�ی ای��ن کش��ور در منطق��ه ندارن��د .عربســتان نهتنهــا از
مناب��ع انساــنی و مــادی متوازنــی بـرای مداخلــه در منطقــه برخــوردار نیســت بلکــه خــود پتانســیل باالیــی بـرای مبــدل شــدن بــه یــک نــوار
شــکننده در آینــدهای نزدیــک را داراســت .آل ســعود هــم بــه خوبــی از ایــن وضعیــت شــکنندهی خویــش آگاه اســت و دقیقــا هامننــد
جمهــوری اســامی متامــی تالشــش را رصف دور نگــه داشــن جنــگ و درگیــری از حوضـهی اسـراتژیک خویــش منــوده اســت .هرچنــد نگارنــده
ب��ر ای��ن ب��اور اس�تـ ک�هـ ب�رـای سیاس��تمدار ایرانیــ ت�سری جن��گ ب�هـ خ��ارج از مرزهــای سیاس��ی کنون��ی از جنبـهای کامــا اسـراتژیک برخــوردار
اســت و ایــن امــر نیــز ناشــی از فضــای اس ـراتژیک ای ـران و خوانشــی اســت کــه ایرانیــان از ژئواس ـراتژی منطقــه و کنــش و برهمکنــش
بازیگ ـران موجــود دارنــد و پوشــش ایدئولوژیــک نیــز بــدان حــال و هوایــی دگرگونــه بخشــیده اســت.
بــه بــاور نگارنــده ورود داعــش بــه صحنـهی درگیریهــای خاورمیانــه و تســلط بــر بخــش عمــدهای از عـراق و شــامات ادامـهی هــان پــروژهای
بــود کــه از دهـهی نــود میــادی و بــا اولیــن جنــگ خلیــج آغــاز شــده بــود .ایــن آغــازی بــود بــر پایــان نظــام شــکل گرفتــه در اوایــل ســدهی
بیســتم و فصــل ختامــی بــر عــر دولتـملتگرایــی در جهــان و خاورمیانــه ،همچنانکــه گیوتیــن و مــرگ لویــی شــانزدهم پایانــی بــود بــر
عــر مونارشــی در اروپــا ،مــرگ صــدام حســین و فروپاشــی عـراق در دومیــن جنــگ خلیــج دورهی گــذاری را در خاورمیانــه رقــم زده کــه بــا
برخــورداری از متامــی خصوصیــات کاراکرتســتیک یــک دورهی کائوتیــک رسشــار از دردهــا و رنجهــای ناشــی از گــذار میباشــد .اگــر داعــش و
ظهــور خونینــش در خاورمیانــه را بــه منزلـهی آخریــن حملـهی جهانفتحــی نظــام جهانــی ارزیابــی مناییــم ـ کــه چنیــن نیــز میمنایــدـ آنــگاه
شــاید اداراکامتــان از تحــوالت سیاســی موجــود نیــز بــا تغییراتــی مواجــه شــود.
بــر ایــن بــاورم کــه مغــز متفکــر و نیــروی اجرایــی داعــش حتــی بــرای یــک روز هــم خــارج از حــوزهی از پیشبرنامهریــزی شــده گام
ننهادهانــد .از ایــن نظــر بــا یقیــن میتــوان برســاخت داعــش را یکــی از موفقیتآمیزتریــن پروژههــای دســتگاههای اطالعاتــی و اتــاق
فکرهاــی ص��د سـ�ال اخی��ر عن��وان کـ�رد .داع��ش رســالتی را بــه جــای آورد کــه نظــام جهانــی از دهـهی نــود میــادی بدیــن ســوی درصــدد انجــام
آن بـ�وده امـ�ا در ایـ�ن امـ�ر نـ�اکام بـ�وده اسـ�ت.
تــن نحیــف و بیرمــق خاورمیانــه بیــش از ایــن تــاب درگیریهــا را نخواهــد آورد .در رشایــط و مقطــع فوقالعــاده حســاس کنونــی دموکراســی
رادیــکال میتوانــد نقشــی حیاتبخــش ایفــا منایــد .کوردهــا بــه منزلــهی مناینــدگان راســتین ایــن نــوع از دموکراســی بــا برخــورداری از
آلرتناتی��و نظ��ری و عمل��ی خوی��ش در روژآوا میتوانن��د نقش��ی ارزن��ده در ایج��اد ش��بکهی دموکراتی�کــ همپ��اس خاورمیان��های ایف��ا کنن��د.
کوردهــا آموختهانــد کــه عــدم برخــورداری از یــک دولــت کــوردی نــه یــک بیمهــری تاریخــی بلکــه شانســی عظیــم در راســتای برســاخت
ملـ�ت دموکراتی��ک و کنفدراس��یون دموکراتی��ک خاورمیان��ه میباش�نـد .ارصار آنهــا بــر خــط مشــی ســوم در خاورمیانــه رصفــا ناشــی تجــارب تلــخ
تاریــخ یــک ســدهی اخیــر نیســت .سیاســت آمریکایــی ،روســی و فرانســوی برایشــان پدیدههــای چنــدان غریبــی منیباشــد .کوردهــا رســالتی
تاریخــی ب ـرای خویــش قایلنــد و بیشــک پیــروز ایــن آزمــون تاریخــی و رسنوشتســاز خواهنــد بــود.
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بـرای ســهل منــودن تجــارت ســکس و بــه بــرده کشــاندن هــر چــه بیشــر زنــان بــوده اســت آن هــم در ابعــاد چنــان گســردهای کــه
در مــدت  200ســال گذشــته ،چندیــن برابــر  5000ســال حاکمیــت مردســاالری ،خشــونت ،تجــاوز و تجــارت بــر زن صــورت گرفتــه
اســت .مخصوصــا کــه تجــاوز بــه عنــف بــه صــورت منظــم و ســازماندهی شــده بــه عنــوان یــک تاکتیــک جنگــی مــورد اســتفاده
قـرارمیگیــرد .تجــاوز نوعــی رفتــار خشــن و تحقیرآمیــز اســت کــه از طریــق اعــال جنســی و بـرای ابـراز قــدرت و خشــم صــورت
میگیــرد در چنیــن مــواردی رابطـهیجنســی بــه نــدرت موضــوع اصلــیمیباشــد .تجــاوز جنســی بــه صــورت فزآینــده و از روی
عمــد بـرای ایجــاد رعــب و وحشــت بــه کار بــردهمیشــود .بـرای منونــه در جنــگ ویتنــامایــن روش بــه شــکل بســیار گســردهای
اجـرا گشــت بــه طــوری کــه یکــی از مترینــات اموزشــی ارتــش آمریــکا در جنــگ ویتنــام ایــن بــود :ایــن تفنــگ مــن اســت« :رسبــاز
آمریکایــی تفنــگ ام 16را بــاالمیگیــرد»ایــن اســلحهی مــن اســت »:رسبــاز امریکایــی دســتش را روی آلــت تناســلیاشمیگــذارد»
یعنــی یــک رسبــاز دارای دو اســلحه اســت یکــی ب ـرای کشــن فیزیکــی دشــمن و دیگــری ب ـرای لــذت بــردن و قتلعــام روحــی و
معن�وـی زن��ان و جامع��هی جبه��هی مخال��ف بـ�وده اس��ت .در جنــگ رصبها(رصبســتان) در بوســنی و هرزگویــن ،طــی ســالهای
1991تــا  1994زنــان و دخ ـران مســلامن بــه شــکل وحشــیانه و ســازماندهی شــده ،در ســطح بســیار وســیعی مــورد تجــاوز ق ـرار
گرفتنــد کــه بتواننــد:
مردم بوسنیایی دچار رعب و وحشت شوند و رسزمین اجدادی خود را رها سازند و بگریزند
زنــان بوســنیایی حاملــه شــده و اطفــال رصب بــه دنیــا بیاورنــد و نســل جدیــدی در بوســنی از نــژاد رصب
بدنیــا آورنــد.

بــرای آغــاز بحــث بایــد ایــن نکتــه را بیــاد داشــت و بازخوانــی منــود
کــه در واقــع تجــاوز ابعــاد گســردهای دارد و بــه زمــان و مــکان خاصــی
تعلــق نــدارد ،وقتــی ذهنیــت تجاوزگــر طغیــانمیکنــد هــر ارزشــی را
بــا خــودمیبلعــد .از زمــان ظهــور ذهنیــت مردســاالری ،تجاوزگــری نیــز
منــود پیــدامیکنــد و بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای زشــت و اساســی
اس��تعامرگری و استــثامر م��رد قدرتمــدار رخمیمنایــد .در ابتــدا تجــاوز
بــر روی بــدن زن و بــر ذهنیــت و ارزشهایـی کــه زن در عــر الهـهای
خــود آفریــده بــود ،صــورتمیگیــرد .آنــگاه تجــاوز بــر طبیعــت و در
نهایــت بــر هم ـهی جامعــه و هنجارهــای اجتامعــی و مبانــی و اصــول
جامعــهیاخالقــی اعــال گرفــت .تجاوزگــر ،غارتگــر و ویرانگــر فکــر،
احس��اس ،میه�نـ ،ب��دن و اخ�لاق انسـ�انی اسـ�ت .در حقیق��ت مردســاالران،
تجــاوز بــه زن را بــه عنــوان زیربنــا و حتــی مترینــی بــرای هــر نــوع
تجــاوز دیگــری اســاس گرفتنــد.
از دوران گذش�تـه ،تاکنوــن تجــاوز بــه زنــان ،بــه عنــوان پــاداش و تفریــح
فاتحیــن جنــگ محســوبمیشــود و زنــان بــه عنــوان کاال و غنیمــت
جنگــی اغلــب مــورد تجــاوز رسدمــداران جبهــهیمخالــف و ســایر
رسبــازان قـرارمیگرفتنــد و بعــد بــه مراکــز خریــد و فــروش زنــان بَــرده
و کنیــزکان بــردهمیشــدند .البتــه کــه پیرشفــت تکنولــوژی و علــم هرگــز
بــه نفــع زن رقــم نخــورد در دنیــای مدرنیت ـهی کاپیتالیســم جنگهــای
متــادی و طوالنــی کــه بــا اســتعامرگری و غــارت و قتلعــام همــراه
بــوده اســت زنــان بیشــرین رضبــات جســمی ،روحــی – روانــی و جنســی
را متحمــل شــدند ،انــگار کــه پیرشفــت تکنولــوژی و رســانههایجهانــی
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ایــن تجــاوز کــردن و حاملــه منــودن زنــان بــرای نیــروی دشــمن از پیــروزی در جنــگ نظامــی باارزشتــر و مهمتــر اســت .بــه
طــوری کــه انــگار جنگهــا ب ـرای تحقیــر زنــان و بــه غنیمــت گرفــن آنــان بــه پــا شــدهاند .حتــی بــه معنــای حقــارت شــدید بــه
جامعــه از آن اســتفادهمیشــود.
مــردان متجــاوز بــا تحقیــر و آزار جنســی قربانیــان احســاس برتــری کــرده و نیــاز بــه مهــم بــودن خــود را ارضــاءمیکننــد آنهــا
میاندیشــند کــه قــدرت آنــان کاهــش یافتــه و از امتیــازات اجتامعــی محــروم ماندهانــد لــذا بــه دنبــال اثبــات برتــری خــود هســتند
و بــا انگیــز هیتحقیــر جنــس مخالــف اقــدام بــه تجــاوزمیکننــد .حتــی در مــواردی مردانــی کــه در کودکــی مــورد تجــاوز ق ـرار
گرفتهانــد؛ تالفــی و برونریــزی عقدههــای و حقارتهایــی کــه بــه آنــان در کودکــی تحمیــل منــوده بودنــد را بــه دیگــری انتقــال
دهنــد.ایــن احســاس حقــارت را بــر رس زنــان و یــا کــودکان و پـران جــوان تخلیــه میکننــد و بدیــن وســیله در پــی رفــع عقــدهی
حقــارت در درون خــود برمیآینــد و مردانگــی خــود را کــه گــانمیکردنــد از دســت دادهانــد ،بــه اثبــاتمیرســانند .تــرس از
بــی کفایتــی جنســی و نیــاز بــه تحمیــل ســلطهپذیری بـرای ارضــای میــل قــدرت را بــا تجــاوز جنســی بــه زنــان رفــعمیمناینــد .در
واقــع قــدرت منایــی یکــی از عوامــل موثــر در ارتــکاب تجــاوز جنســی اســت ،درصــد بــاالی تجــاوز جنســی بــه وســیلهای بـرای ابـراز
قــدرت و تثبیــت برتــری فــرد مهاجــم بـر میگــردد.
در اغلــب جنگهــا تجــاوز و خشــونت جنســی علیــه زنــان بــه عنــوان یــک حربـهینظامـی و بــه مثابـهی یــک اسـراتژی نظامـ ی
و خشــونت علیــه زنــان در نظــر گرفتــهمیشــود؛ زی ـرا غالبــا بــدن زنــان بخشــی از زمیــن جنگــی محســوبمیشــود کــه نیــروی
متخاصــم بــر رس آن و یــا بــر روی آنمیجنگــد .بــه عنــوان مثــال برهنــه کــردن زنــان در مقابــل رسبــازان و تجــاوز بــه آنــان بــه
عنــوان بخشــی از اس ـراتژی نیروهــای نظامــی علیــه نیروهــای مقابــل پیــروی خــود در جنــگ محســوبمیشــود .در تجــاوز
بــه زنــان و یــا وادار کــردن آنــان بــه در آوردن لباسهایشــان بــا قصــد تجــاوز و آزار جنســی بــه آنــان در واقــع کل جامعــه را در
مــن خشــونت و تجــاوز ،آســیب پذیرتــر و بــی دفــا عمیمناینــد .در ســال  1938در قتلعــام درســیم توســط نیروهــای نظامــی
آتاتــرک ،هـزاران زن کــورد درســیمی را لخــت کــرده و در برابــر چشــان مردهــای شــهر بــه آنــان تجــاوز کردنــد و ســپس آنــان را بــا
شــیوههایوحشــیانه بــه قتــل رســانند .تاکنــون نیــز رسبــازان ترکیــه بــا جنــازهیزنــان گریــا چنیــن برخــوردیمیکننــد در مقابــل
رسبــازان جنــاز ه ی آنــان را لخــت کــرده و بــا آن فیلــم و عکــسمیگیرنــد و در رســانهها پخــشمیکننــد و بــه عنــوان پیــروزی در
جنــگ و نشــان دادن قــدرت خــود و تحقیــر منــودن خلــق کــورد بــه کارمیگیرنــد.
درای ـران نیــز تجــاوز بــه زنــان و حتــی مــردان جــوان از جملــه راهکارهایــی ب ـرای شکســن اراده و مقاومــت نیروهــای مخالــف
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مــورد اســتفاده ق ـرار میگیــرد .حتــی رژی ـم ای ـران پــا فراتــر از آن گذاشــته و ب ـرای اع ـراف اجبــاری و بــه عنــوان نوعــی شــکنجه
از تجــاوز منــودن بــه زندانیــان ســودمیبــرد .کــه در واقــعمیتــوانایــن نــوع تجــاوز را بــا علــل سیاســی توضیــح داد .هنگامــی
کــه فتــوای تجــاوز بــه زنــان و مــردان زندانــی کــه در طــی اعرتاضــات و راهپیامییهــا بــر ضــد نظــام دســتگیر شــده بودنــد ،در
ســال  88در ای ـران توســط مراجــع قــدرت شــیعه دادهمیشــود ،در حقیقــت بــه عنــوان یــک تاکتیــک جنگــی و سیاســی کــه از
روی عمــد ب ـرایایجــاد رعــب ،وحشــت و احســاس عــدم امنیــت در شــهروندان و زندانیــان بــه کار گرفتــهشــد .هــدف نهایــی از
بــه کارگیــری چنیــن رفتــار بــدور از اخــاق و انســانیت ،شکســت اراده و نیــروی مقاومــت جوانــان و مبــارزان اســت .از ایــن طریــق
مــردم را از انقــاب اجتامعــی و سیاســی در داخــل کشــور دور ســازد از ایــن رو تجــاوز در زندانهــا را بــه تجــاوز بــه جوانــان در
مراکــز مختلــف نیروهــای نظام ـی و انتظامــیو ســپاه پاســداران جایگزیــن میمناینــد .ایــن نیــز یــک یــک حربــه بــر ضــد روح
آزادیخواهــی و نیــروی مبــارز جامعــه بــدلمیشــود و بــه دنبــال آن از هــر روشــی بهــره میگیــرد ،مخصوصــا اشــاعهیفحشــا،
گســرش فقــر ،ایجــاد ناامنــی و امنیتی-نظامــی منــودن فضــای زیســتی جامعه(میلیتاریــزه) در شــهرها و روســتاها ،حتــی بـرای بســیج
کــردن و مزدورســازی جوانــان از تجــاوز و تهدیــد بــه پخــش تصاویــر ویدیویــی آنــان ،پ ـران و دخ ـران جــوان و نوجــوان را بــه
دام خیانــت ب��ه ارزشه��ای اخالق��ی و اجتامعیــ و مل��ی خ��ودوا م��یدارد .قربانیهایــی هامننــد فرینــاز خرسوانــی کــه بــه خاطــر
عــدم تســلیمیت در برابــر مامــور اطالعــات کــه در برابــر دوربینهــای هتــل تــارا در مهابــادمیخواســت او را مــورد تجــاوز قـرار
دهــد ،خــود را از طبق ـ هیچهــارم هتــل پــرتمیمنایــد و تجاوزهــای گروهــی در شــهرهای مختلــفای ـران از جمل ـهیجنایــات
رژیــم بــا اهــداف سیاســی مخصوصــا در ســالهای اخیــر اســت .بــا تجــاوز بــه جوانــان خانوادههــایمیهــن دوســت و انقالبــی و
بــا ضعیــف منــودن اراده و شکســن غــرور آنــان و در نهایــت بــا تهدیــد بــه پخــش فیلــم گرفتــه شــده از آنــان در هنــگام تجــاوز در
حقیقــت فرمــان ارادهیجوانــان را بــه دســتمیگیــرد و بــه هــر شــیوهای کــه بـ ه خواهنــد از آنــان سوءاســتفاده قـرار میدهنــد.
در همیــن راســتا یکــی از کارهایــی کــه در کوردســتان انجــاممیدهنــد ،مزدورســازی و خیانــت بــه جنبــش آزادیخواهــی خلــق
کــورد در رشق کوردســتان اســت در واقــع افزایــش تعــداد بســیجیان و مــزدوران "جــاش" در رشق کوردســتان نشــان دهنــدهی
افزایــش تجــاوز بــه جوانــان دخــر و پــر در ایــن مناطــق اســت حتــی معتــاد کــردن و بــه تنفروشــی واداشــن جوانــان نیــز بــاایــن
هــدف انجــاممیگیــرد .درایــن راســتا هوشــیاری خانوادههــا و جوانــان و دفــاع از ارزشهــای جامعــه از الزامــات برخــورد بـا ایــن
سیاس ـتهای غیراخالقــی نظــام محســوبمیشــود .پشــتیبانی و دفــاع از زنــان و مــردان معتــاد و عــدم طــرد آنــان از خانــواده و
جامعــه از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار اســت .آیندهســازان جامعــه کــه بــه فســاد و اعتیــاد کشــیده شــدهاند را نبایــد در پارکهــا
و خیابانهــای شــهر بــا بیاحرتامــیبــه دســت فراموشــی و توهیــن ســپرده شــوند .در حقیقــت آنــان غــرور جامعــه هســتند کــه
پایــال گشــتهاند و بایــد دس ـت ایــن غــرور و اراده را گرفــت و دوبــاره بــه آنــان جســارت بخشــید و آن را زنــده گردانیــد.ایــن
امــر مهــم نیــز تنهــا بــه دســت خانوادههــا و جامعــه میــر خواهــد شــد و هرگــز نبایــد از رژیــم انتظــار داشــت کــه مراکــز و
خانههــایفحــوش را کــه روزانــه صدهــا و ه ـزاران زن در آن مــورد تجــاوز ق ـرارمیگیرنــد را جمــع کنــد زی ـر ایــن موضــوع از
اولویتهــای سیاســی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی نیســت!؟ زیـرا هــر زمــان جوانــان ،بیشــر بـیاراده گردنــد بــه هــان نســبت
از فکــر مبــارزه بــر ضــد رژیــم و روح آزادیخواهــی و برابریخواهــی خــود در برابــر سیاسـتهای نظــام دور خواهنــد شــد و نظــام
اســتعامرگر و مســتبد نیــز بــه عمــر خویــش میافزایــد.
در زندانهــا و قصابخانههــای رژیــم اســامی ایـران دخـران باکــرهیمحکــوم بــه اعــدام را پیــش از اجـرای حکــم ،مــورد تجــاوز
قـرارمیدهنــد بـا ایــن اســتدالل مذهبــی کــه خــدا در قــرآن فرمــوده کــه دخـران باکــره بــه هــر شــیوهای کــه مبیرنــد و یــا کشــته
شــوند جایــگاه آنــان در بهشــت اســت و چــون دخـران باکــره بیگنــاه بــه حســاب میآورنــد؛ بنابرایــن «پاســداران بهشــت خــدا»
درایـران ،بــا تجــاوز بــه آنــان شــانس رفــن دخـران باکــرهیمحکــوم بــه اعــدام را بــه بهشــت از آنــانمیگیرنــد و آنــان را بــه گنــاه
خویــش آلــوده میکننــد.
البتــه هم ـهیایــن مــوارد را نیــز بــا توجیــه مذهــب مــروع منودهانــد .اگــر چــه قــرآن مجازاتــی ب ـرای زنــا مشــخص میکنــد
ولــی در زمینــه تجــاوز ســاکت اســت و روحانیــون هــم بنــدرت حکــم رشعــی دربــاره تجــاوز دادهانــد و ایــن ســکوت بــه پلیــس و
نظامیــان د ر ایـران اجــازه داده کــه بــا خیــال آســوده ،دســت بــه تجــاوز بزننــد؛ از جملــه منونههــای آن هــم میتــوان از تجــاوز بــه
پـران نوجــوان در زنــدان توســط توابیــن نــام بــرد .قــرآن بصــورت روشــنی اجــازهیمبــدل کــردن زنــان اســیر بــه بــردهیجنســی
را میدهــد و ایــن توجیــه مذهبــی ،زمین ـهیتجــاوز در زنــدان را فراهــم کــرده اســت در ای ـران بــه زندانیــان سیاســی بــه عنــوان
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مفســد فــی االرض و اف ـرادی کــه در حــال جنــگ بــا خــدا هســتند نــگاهمیکننــد ،و اســتدالل میکننــد کــهایــن اف ـراد درایــن
جنــگ اســیر آنهــا شــدهاند و بنابرایــن میتــوان آنهــا را هامننــد زنــان بــه بــرده جنســی خــود تبدیــل کــرد.
در قــرآن ،رعایــت موازیــن پوشــش ،جهــت حفــظ امنیــت ،آرامــش و آســایش زنــان ســفارش شــده اســت« :ای پیامــر بــه همـران و
دخرتانــت و زنــان مؤمــن بگــو بــا جلبــاب ،گــردن و ســینه خــود را بپوشــانند تــا بدیــن وســیله معلــوم شــود کــهاینــان اهــل عفــت و
ســداد و صــاح هســتند تــا از آزار و اذیــت اوبــاش در امــان مباننــد» .و ایــن بــدان معنــا اســت کــه زنــان دیگــر کــه مســلامن نیســتند
و حجــاب ندارنــد در امــان نخواهنــد بــود و حتــی حملــه بــه آنــان را نیــز بــه نوعــی مــروع خواهنــد منــود.
بــه طــور کلــی هــر نــوع تجــاوز بــه زنــان بــا هــر هدفــی کــه باشــد بــه ذهنیــت مردســاالری و اقتدارطلبــی برمیگــردد و اینکــه
یکــی از عوامــل موثــر در اقــدام بــه تجــاوز بــه عنــف ،تفکــر شــیءانگاری در مــورد زنــانمیباشــد .امــروزه بــا پیرشفــت مدرنیتـهی
رسمایــه داری و پرسفــت معیارهــای اخالقــی – وجدانــی در رسارس دنیــا ،زن بــه صــورت کاالیــی مطلــوب و جــذاب بــه تصویــر
کشــیدهمیشــود کــه همــهمیتواننــد و حــق دارنــد طالــب آن باشــند آن هــم بــا هــر قیمتــی و در هــر جایــی کــه باشــد .جذابیــت
تصویــری و جنســی زن را برجســته منــوده و بـرای خریــد و فــروش هــر چیــزی و حتــی بــدون ارتبــاط آن کاال بــا زن نیــز بــا شــهوت
غیرقابــل کنرتلــی بــه تجــارت تبدیــلمیکننــد .بــا فــروش هــر کاالیــی بــازایــن زن اســت کــه مــورد تجــاوز ق ـرارمیگیــرد و بــا
خریــد هــر کاالیــی بــازایــن اراده و بــدن و فکــر زن اســت کــه فــرومیریــزد و مــورد معاملــه قـرارمیگیــرد .همزمــان ایــن تصــور
را در مــورد زنــان ایجــادمیمنایــد کــه آنــان بایــد نظــر مــردان را بــه خــود جلــب کننــد و همچنیــن جامعــه را نیــز ب ـه ایــن امــر
مهــم واقــفمیگرداننــد کــه مــردان از نظــر جنســی فعــال ،متجــاوز و اســیر امیــال جنســی مردانــه شــان هســتند و حــق دارنــد و
بایــد بــه دنبــال زنــان و کســب لــذات جنســی از زنــان باشــند و زنــان را بــا حیلــه و تزویــر و یــا بــا زور و رسقــت تصاحــب مناینــد
و ســپس هامننــد کاالیــی مــرف شــده دور بیاندازنــد،ایــن تصــور در واقــع توانســته اســت موجــب افزایــش تجــاوز جنســی علیــه
زنــان در ســطح جهانــی شــود و بــا گســرش مدرنیت ـهیرسمایــه داریایــن طــرز تفکــر روز بــه روز در هم ـهی عرصههــا توســعه
یافتــه و زن بــودن را از معنــا وجــودی خویــش تهــی ســاخته اســت .بنابرایــن جهــان هــر روز شــاهد تجــاوز ،خشــونت ،جفــا و ســتم
بیشــری علیــه زنــان خواهــد بــود.
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه بایــد زنــان بــا ســازماندهی و مبــارزهای همــه جانبــه و برنامهریــزی شــده بــر ضــد نظــام
رسمای ـهداری کــه از ذهنیــت مردســاالری نشــات گرفتــه و مســتقیام از آن تغذیــهمیمنایــد ،متحــد و یکپارچــه گردنــد .آگاهــی و
درک مســئل هیآزادی زنــان و مبــارزه در ایــن راســتا و ســپس ســازماندهی منــودن هم ـهینیروهــای فعــال زنــان و فعــال منــودن
پتانســیل زنــان در جوامــع از اهمیــت بسـزایی برخــوردار اســت .تــا مــا زنــان ایــن واقعیــت را بــا متــام وجودمــان درک نکنیــم کــه هــر
روز همـ هیمــا در هــر جایــی از دنیــا کــه باشــیم مــورد تجــاوز در عرصههــای اراده ،افــکار و جنســی بــه طــور آشــکارا و پنهانــی،
مســتقیم یــا غیرمســتقیم قــرارمیگیریــم ،نخواهیــم توانســت بــه آگاهــی درســتی از زن بــودن و معنــای خویــش و حقیقــت
زندگــی آزاد پــی بربیــم .اگــر زنــی در افغانســتان سنگســار شــود و اگــر زنــی درایـران بــه دار آویختــه شــود و یــا در آمریــکا زنــی
مــورد تعــرض ق ـرار گیــرد و زنــی در شــنگال بــه فــروش برســد و زنــی در اروپــا تصویــرش روی کاالهــا چســبانده شــود و زنــی در
کوردســتان بــه بهان ـهیناموســی کشــته شــود و یــا مجبــور بــه خودســوزی گــردد و ...بایــد هم ـهیمــا زنــان در رسارس جهانایــن
حقیقــت را بدانیــم کــه هــر روز و هــر لحظــه خــود مــا هســتیم کــه سنگســار و اعــداممیشــویم و مــورد تجــاوز و تعــرض قـرار
میگیریــم و یــا خودســوزیمیکنیــم و تصویرمــان بــر روی کاالهــا در جهــان بــه فــروشمیرســد .درک ایــن موضــوع ،مــا را بــه
مبــارزهای جــدی در برابــر نظــام مردســاالری و رسمایــه داری ف ـرامیخوانــد وایــن احســاس وظیفــه را در مــا بــرمیانگیــزد کــه
بایــد بــا هــر شــیوه و راهــکاری کــهمیتوانیــم بــه مبــارزه و تــاش بـرای ایجــاد دنیایــی برابــر و آزاد برخیزیــم و بــا شکســت دادن
نظــام مردســاالری کــه هرگونــه اقتــدار و اقتدارطلبــی از آن رسچشــمهمیگیــردایــن بــار بــا ذهنیــت زن آزاد ،دنیایــی آزاد را بســازیم
و مطمــن هســتیم کــه رهایــی یــک زن بــه معنــای رهایــی یــک جامعــه اســت و زنــان آزادمیتواننــد دنیایــی آزاد را بیآفریننــد و
همچنیــن مردانــی دمکراتیــک و آزاد را نیــزمیآفریینــد وایــن آزادی را بــه جهــان تقدیــممیکننــد.
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کودکانکار
عمقخیابان
میســــــــوزند

هیمن نوپلدا

کــودکان زیباتریــن و معصومتریــن موجــودات هســتی هســتند .اح ـرام بــه
آنهــا اح ـرام بــه اصــل انســان و انســانیت اســت .بینقابانــی کــه در میــان
نقـ�ابداران میزینـ�د! چقــدر غمانگیــز اســت کــه در طــول تاریــخ همیشــه
ای��ن انس��انهای کوچ��ک و پ�اـک در جامع�هـای رسمای��ه داری ،زیــر پاهــای
تاریــکضمی ـران لگدمــال میشــوند .خودخواهــی و زیادخواهــی بزرگرتهــا
آنهــا را بــه لبــهی پرتــگاه کشــانیدهاســت .بیــش از  800میلیــون گرســنه
در جهــان کــه بیشــر آنــان را کــودکان تشــکیل میدهنــد 215 .میلیــون
کــودک کار در جهــان وجــود دارد ،کــه در حــال انجــام حرفههــای پرخطــر
هســتند .هــر روز بــا عبــور از خیابانهــای کالن شــهرها؛ شــاهد کودکانــی
زیبــا و معصومــی هســتیم کــه مشــغول گدایــی بــر روی پلهــای عابــر
پیــاده ،پارکهــا ،داخــل مــرو و یــا بــا فــروش گل ،فــال حافــظ ،دســتامل
کشــیدن ماشــینهای شــهروندان! مغــرور و بیتفــاوت میباشــند ،زندگــی
خــود را بــا اندکــی پــول گــذران میکننــد .گرگهــای گرســنه شــب هنــگام
و حتــی در روز در کمیــن آنهــا مینشــینند و بــا فریــب ایــن پــاکدالن از
آنهــا سوءاســتفادهی اخالقــی و حتــی جنســی میکننــد .ایــن کوچکمــردان
و کوچکزنــان بــزرگ کــه آینــدهی هســتی بخــش موســیقی زندگــی هســتند
در رشایــط غیرانســانی بــه رس میبرنــد .در واقــع ایــن مقالــه ایــن پرســش
را پیــش میکشــد کــه چ ـرا کــودکان مجبــور بــه چنیــن کارهایــی شــدهاند؟
در تعریــف جهانــی« ،کــودکان کار» بــه کــودکان کارگــری گفتــهمیشــود
کــه بــه صــورت مــداوم و پایــدار بــه خدمــت گرفتــه میشــوند ایــن کــودکان
پیــش از رســیدن بــه ســن قانونــی کار ،ناگذیرنــد وارد بــازار کار میشــوند و
کار در ســنین آنهــا مانــع رشــد طبیعــی ،اجتامعــی ،روانــی و جســانی آنهــا
میشــود یــا بــه زبــان ســاده کــودکان کار بــه کودکانــی اطــاق میشــود کــه
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از روی اجب�اـر و بــر اث��ر فشــار خانوادگ�یـ و فقـ�ر؛ تنــ ب�هـ کاره��ای س��خت و طاقتفرس��ا میدهن�دـ .آم�اـری ک�هـ توس��ط دول��ت از میـزان
کــودکان کار ارائــه میگــردد 2 ،میلیــون اســت ولــی آمــار غیردولتــی ایــن میـزان را  7میلیــون گـزارش دادهانــد .هــان طــور کــه میدانیــد
آمــار رســمی چنــدان قابــل اعتــاد منیباشــد.
کودکان کار به  4گروه تقسیم میشوند:
الــف -کــودکان کار در خانــه :ایــن کــودکان از طــرف پــدر و مــادر بــه کار در کارگاههــای خانگــی و مـزارع و ...گــارده میشــوند ماننــد
قالیبافــی ،کشــاورزی و ...
ب -کودکان کار در بیرون از خانه :مشغول دستفروشی ،شاگردی و یا کار در کارخانجات و تولیدیها و ...
ج -کــودکان کار یــا خیابانــی :ایــن دســته از کــودکان بــه اصطــاح کــودکان کارتنخــواب کــه بــر روی پلهــای عابــر پیــاده ،زیــر پــل،
پارکهــا و خانههــای مخروبــه و جایــگاه معتــادان شــب را آنجــا مــی گذراننــد و بــا روشــن شــدن هــوا ،گدایــی میکننــد و بیشــر
توســط باندهــای مافیایــی بــه کارهایــی مثــل فــروش مــواد مخــدر و رسقــت مبــادرت میکننــد .بیشــرین صدمــات جانــی و روحــی را
ایــن دســته از کــودکان میبیننــد یــا بــر اثــر بیــاری ،رسمــا و گرمــا زود جــان کوچــک خــود را از دســت میدهند(پرپــر میشــوند) یــا
مــورد تعــرض جنســی ق ـرار میگیرنــد یــا از طــرف رژیــم ای ـران جم ـعآوری و دســتگیر میشــوند.
د -کــودکان کار بیرسپرســت یــا یتیــم در پرورشــگاههای رژیــم اســامی :ایــن دســته از کــودکان از هــان بــدو امــر فرزنــدان ناخوانــدهی
دولــت میشــوند و در مکانهــای مخصوصــی تحــت شستشــوی مغــزی قـرار خواهنــدگرفــت ،بـرای منونــه بیشــر نیروهــای رسکوبگــر
خواهـران زینب(فاطــی کامندوهــا) و یــا لبــاس شــخصیهای چــاق بــه دســت کــه هــر نــوع اعـراض را رسکــوب میکننــد از ایــن دســته
بــه حســاب میآینــد.
کــودکان کار محصــول کارهــای ســبک رسان ـهی و ســودجویانهی دولــت و ناآگاهــی والدیــن میباشــند .اگــر نی ـم نگاهــی بــه ادیــان
بیندازیــم ،تاکیــد آنــان بــر کمــک کــردن ،والدیــن از طــرف فرزنــدان شــده و نــه کار بـرای والدیــن! یــا حتــی در [بــه اصطــاح] قوانیــن
دولتــی در ایـران مــادهی  79قانــون کار ،اشــتغال بــه کار کــودکان زیــر  15ســال ممنــوع میباشــد .امــا آیــا بــه راســتی قوانیــن دولتــی
کــه هــان اخــاق دولتــی تحمیــل شــده بــر جامعــه اســت تــا چــهحــد پشــتوانهی جــدی اجرایــی و الزماالجـرا اســت؟ قوانیــن دولتــی
چــون خــارج از اخــاق وجــودی انســانها اســت بــه جــز اســتثامر و انباشــت رسمایــه و منافــع شــخصی عــدهی معلومالحــال ،چــه عملــی
بــه ســود برشیــت انجــام داده اســت؟ و امــا متأســفانه دیــدگاه بســیاری از شــهروندان کــه آن نیــز برگرفتــه از منطــق دولــت میباشــد،
نســبت بــه کــودکان خیابانــی(کار) بســیار غیراخالقــی میباشــد .در اســاس پیکــری اخالقــی و واکنشــی جامعــه در ایــران مریــض
میباشــد .در واقــع طــرز نــگاه اکرثیــت جامعــه نســبت بــه یکدیگــر نیــز بیامرگونــه میباشــد .کــودکان کار را عقبافتــاده ،محصــول
رابطـهی نامــروع ،پایینشــهری ،روســتایی یــا شهرســتانی ،درجــه 2و 3و  ...قلمــداد میکننــد .در حقیقــت دیگــر بــه ایــن منیاندیشــند
کــه پدیــد آورنــدهی ایــن وضعیــت بغرنــج ریشــه در ماهیــت وجــودی دولــت و ســکوت معنــادار آنــان بــه عنــوان جامعـهی مدنــی دارد
کــه بــا نفــس برابــری و اخالقیــات در ایــن امــر در تقابــل اســت .البتــه بایــد دانســت کــه ایــن موضــوع تنهــا مختــص بــه دولــت ایـران
نیســت بلکــه ماهیــت وجــودی دولــت در متامــی جهــان بدیــن شــکل میباشــد و هــدف پدیدآورنــدهی دولــت بــر ایــن مبنــی اســت.
جوهــر وجــودی دولــت بــر اســاس تضــاد طبقاتــی میباشــد.
از نظــر روانــی کــودکان کار در آینــده عقــدهای ،گوشــهگیر و تــا حــدی پرخاشــگر میشــوند .در بحــث آسیبشناســی دالهــای
پدیــدهی ،افزایــش کــودکان کار در ایــران میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 -1سوءاســتفاده ابـزاری از فرزنــدان توســط والدیــن کــه آنهــا را بــه کارهــای ســخت میگامرنــد .کارهــای از قبیــل کارگاههــای خانگــی
و شــاگردی ب ـرای اســتادکار بــا کمرتیــن حقــوق و مزایــا ،از آن جملــه هســتند .ایــن نیــز ریشــه در اخــاق دولتــی کــه همیشــه و در
هــر حــال ســود را بــا توســل بــه اب ـزاری منــودن اف ـراد در نظــر میگیــرد بایــد یافــت؛ ایــن نــوع نــگاه در چنــد ســال اخیــر در میــان
خانوادههــا ریشــه دوانیــده اســت.
 -2فتــوای خامنـهای و مراجــع تقلیــد جهــت تشــویق خانوادههــا بــه تولیــد مثــل زیاد[فرزنــد بیشــر] بــه بهانـهی پیــر شــدن جمعیــت
ایــران کــه در آینــده بــه ممکــن اســت روی دهــد .آنــان خواهــان افزایــش جمعیــت ایــران و رســیدن آن بــه مــرز  140میلیــون
میباشــند!! بــا کدامیــن منطــق حکومــت مســتبد جمهــوری اســامی ایـران چنیــن ســخنی را بــر زبــان م یرانــد؟ جــواب ســاده اســت ،بــا
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 -4اعتیــاد پــدر و مادرهــا؛ فرزنــدان والدیــن معتــاد ،بــه کار اجبــاری وادار میکننــد و بدیــن خاطــر از بســیاری از آموزشهــا محــروم
میشــوند و در واقــع احتــال اینکــه آنــان نیــز در آینــده معتــاد شــوند ،بســیار زیــاد اســت.
 -5طــاق؛ آمــار طــاق در ای ـران 150ه ـزار و  ۳۲۴طــاق در ســال  ۱۳۹۱در ای ـران وقــوع پیوســته اســت .یعنــی روزانــه  ۳۸۱زوج از
یکدیگــر جــدا شــدهاند .هامنگونــه کــه میدانیــد ایــن آمــار مربــوط بــه ســال  1391میباشــد و بایــد دانســت کــه ایــن آمــار پیرشونــده
اســت ،پــس بــا ســپری گردیــدن  4ســال از ایــن آمــار بایــد اطمینــان داشــت کــه ایــن آمــار بــه شــدت زیادتــر شــده اســت .ایــن موضــوع
بدی��ن خاطـ�ر اسـ�ت کهــ رابطـهی ســاختاری و بنیادین��ی می��ان فق��ر و طــاق وج��ود دارد .فرزنــدان طــاق نیــز از آســیبهای اجتامعــی
بــدور و بیبهــره نیســتند .پــس بــا ایــن توضیــح بایــد گفــت کــه دولــت بــه صــورت غیرمســتقیم مســبب پنهــان ایــن پدیــدهی مخــرب
اجتامعــی میباشــد؛ چ ـرا کــه کل سیاســت گذاریهــای اقتصــادی ای ـران تحــت حاکمیــت او میباشــد.
 -6ازدواج ســفید؛ ازدواج ســفید ازدواجــی اســت بــدون عقــد و عروســی و مراســات و خــارج از همجارهــای اجتامعــی اســت .فرزنــدان
حاصــل از ایــن نــوع ازدواج توســط خــود والدیــن کشــته یــا در خیابــان رهــا میکننــد و یــا آنــان را میفروشــند.
بســیاری از قاتــان و جانیــان حرف ـهای کــه دســت بــه تجــاوز علیــه کــودکان و حتــی زنــان میزننــد بعــد از دســتگیری خــود اع ـراف
کردهانــد کــه آنهــا بــه کودکــی مــورد بیمهــری و حتــی تجــاوز جنســی و اخالقــی از طــرف جامعــه شــدهاند؛ بــزرگ میشــوند،
انســانهای خشــن بــار میآینــد و اینگونــه عقدههایشــان را بــر دیگ ـران خالــی میکننــد .نوعــی انتقــام بــر علیــه زندگــی میباشــد.
متأســفانه در مــدارس ای ـران بــا ایجــاد بســیج دانشآمــوزی ،باعــث رویکــرد مــزدوری و بیاعتــادی در میــان جامعــه میگردنــد .از
طرفــی دیگــر باعــث ایجــاد نفرتپراکنــی نســبت بــه افـراد دیگــر و کارویــژهی بســیج دانشآمــوزی ،شستشــوی مغــزی نوجوانــان و بــه
مــرور زمــان از میــان بــردن اراده و آزادگــی انســانی در وجــود آنــان میگــردد.
سیســتم کنفدالیســم دموکراتیــک مخصوص ـاّ بــر روی آمــوزش و پدیــد آوردن ارادهی آزاد در میــان کــودکان کــه آینــده ســازان جامعــه
تاکیــد و در ایــن راســتا برنامهریــزی میگــردد .بــا تشــکیل ســازمانهای مــردم نهــاد کــه از بطــن جامعــه رسمنشــأ میگیــرد اجــازه
بــه بیحرمتــی و پایــال کــردن حقــوق کــودکان نخواهــد داد .در واقــع بــا برنامهریــزی و آمــوزش درســت ،کــودکان را طــوری تربیــت
میکننــد کــه در آینــده در قبــال جامعــه مســئولیتپذیر و در خدمــت برشیــت و طبیعــت باشــند نــه تخریــب کننــدهی آن .هــدف آن
بــاز آفرینــی جامعـهای اخالقی-سیاســی کــه همزیســتی میــان انســان و طبیعــت وجــود داشــته باشــد .در ســاختار وجــودی دولــت ســود،
رسمایــه و رســیدن بــه آن بــه هــر قیمتــی اســاس کار و در صــدر اهــداف اســت ،امــا در کنفدرالیســم اخــاق و وجــدان و سیاســت اســاس
قـرار گرفتــه میشــود .ایــن سیســتم ،بــا مشــارکت مســتقیم خــود مــردم در صــدد رفــع مشــکالت بــر آینــد .بــه شــکلی کــه آســیبهای
پیــش آمــده در فضــای برابــر و آزاد کــه برآمــده از خــود مــردم اســت بــه بحــث ،گفتوگــو بگذارنــد ،و در نهایــت آنهــا را حــل بــه انجــام
درســت برســانند .درایــن سیســتم نظــر متامــی اقشــار و هویتهــای اجتامعــی مــورد احـرام اســت و در تصمیمگیریهــا از آن اســتفاده
میشــود .در حقیقــت دیگــر گــروه خاصــی از طــرف بــه نــام دولــت تصمیمگیــری منیکنــد؛ بلکــه رای مســتقیم مــردم ب ـرای حــل و
چارهجویــی مســائل اســاس کار ق ـرار میگیــرد .سیســتم کنفدالیســم دموکراتیــک؛ دموکرســی رادیــکال را بنیــان اصلــی و بیرونــی خــود
قـرار میدهــد .بایــد آگاهــی فلســفی و سیاســی افـراد جامعــه را بــاال بــرد تــا بتواننــد افـراد جامعــه بیشــر بــا تصمیــات و اراده خویــش
رشــد کننــد ،تنهــا بــا ایــن راهــکار و نظــرگاه اجتامعــی اســت کــه میتــوان امیــدی بـرای حــل مســائل پیچیــدهی اجتامعــی داشــت.
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

تلم

آسیبشناسی بر آسیبهای اورمیه

 -3فقــر :هرچقــدر فقــر در جامعــه بیشــر باشــد بــر نحــوهی زیســت کــودکان تأثیـرات مخربــی خواهـ د داشــت .ازجملــه والدینــی کــه از
فقــر اقتصــادی و فقــر فکــری ،رنــج میبرنــد ،کمبودهــای و فشــارهای بیــرون از خانــه را بــه درون خانــه آورده و بــر رس کــودکان خویــش
خالــی میکننــد ،یــا آنهــا را بــه کار اجبــاری وادار میکننــد .متأســفانه تنبیــه بدنــی کــودک و بدرفتــاری بــا آنــان در خانوادههــا رو بــه
گســرش اســت و در آینــده پرخاشــگری و عقــدهای شــخصیتی را بــه بــار مـیآورد.

برزخی
به
یکگسرتهی

کاریازکمیتهیمطالعاتاسرتاتژیکپژاک

منطــق ســودجویانه دولتــی ایــن اوامــر قابــل بررســی اســت آنــان احتیــاج بــه نیــروی کار جــوان دارنــد .در وضعیــت آشــفتهی ایـران و بــا
آمــار بیــکاران  35درصــدی در جامعــه و مشــکالت اجتامعی-اقتصــادی موجــود چنیــن ایــن درخواســت بــا واقعیــت همخوانــی نــدارد و
منجــر بــه فاجعـهِی زیســتی دوچنــدان خواهــدشــد.

مقــدهم اورمیــه یکــی از شــهرهای بــزرگ و مهــم رشق کوردســتان بــه حســاب میآیــد .اهمیــت ایــن شــهر دالیــل مختلفــی دارد
کــه اهــم آن را میتــوان چنیــن توصیــف کــرد

اول آنکــه منطق ـهی آذربایجــان غربــی بــه مرکزیــت اورمیــه جــزو مناطــق بینافرهنگــی و بیناملیتــی بــه شــار میآیــد .بــه ایــن
معنــی کــه ملیتهــای کــورد،آذری ،ارمنــی و فرهنگهــا و ادیانــی همچــون مســیحیت ،اســام ،یهودیــت ،بهاییــت بــا تعامــل و
همزیســتی در کنــار یکدیگــر در حــال زیســت مشــرک میباشــند .ایــن نتیجـهای اســت کــه در طــول چنــد صــد ســال گذشــته از
طریــق همجوشــانی و داد و ســتدهای فکــری و فرهنگــی بــه دســت آمــده اســت.

دوم آنکــه اورمیــه در سیاس ـتگذاریهای نظامــی و امنیتــی حکومــت ای ـران از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .ایــن اهمیــت
در رونــد تاریــخ معــارص ،خــود را بــه دفعــات منایــش میگــذارد؛ امــا اورمیــه در حــال حــارض و در حکومــت جمهــوری اســامی
از جایــگاه مهمتــری نســبت بــه گذشــته را از لحــاظ اج ـرا و اعــال جنــگ نــرم و هویتســتیزی خلقهــای ســاکن در ایــن شــهر
نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد.
پرسشی را که میتوان مطرح کرد این است که چه دالیل و عواملی باعث اهمیت دوچندان اورمیه شده است؟
دالیــل وجــودی ایــن موضــوع بــاز میگــردد بــه ظهــور نیــرو و جنبــش آزادیخواهــی و انقالبــی کــه در قالــب حــزب حیــات آزاد
کوردســتانـ پــژاک خــود را منایــان منــوده اســت .در واقــع همزمــان بــا فعالیــت جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد کــه در راســتای
آگاهیبخشــی و تحکیــم فضــای فکریـزیســتی ،دموکراتیــک و اشــاعهی هرچــه بیشــر هویــت انســان کــورد آزاد در گســرهی
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خلقهــای ســاکن در روژهــات کوردســتان حکومــت ایـران نیــز بــر مبنــای تشــخیص میـزان عمــق و گســردگی و مقبولیــت ایــن جنبــش در میــان
آحــاد مــردم منطقــه ،دســت بــه حمــات شــدید و بــه دور از اخــاق و انســانیت بــر ضــد خلقهــای منطقــه و بــه خصــوص خلــق کــورد منــود.

از آلودگیهایــی همچــون دانشــجویان ،گارک ـران فعــال ،روشــنفکران مســتقل و در نهایــت اشــخاص دگراندیــش در ســطح ایــن مناطــق
بکارمیبــرد.

بر این مبنا میتوان به برخی از روشها و راهربدهای اعامل شده توسط جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد؛

ترویــج و نهادینــه کــردن فرهنــگ ملپنیســم و بیســج کــردن چنیــن شــخصیتهایی بــا اســتفاده از ارگانهــای اطالعاتــی ســپاه و بســیج
بــه انجــام میرســاند .در واقــع نقــش اساســی بســیج گــردآوری و ترویــج و ســاماندهی ا شــخاصی اســت کــه مرتکــب بزهکاریهــای
اجتامعــی شــدهاند .کســانی چــون اراذل و اوبــاش ،قمهکشــان ،التهــا و چاقوکشــان ،معتادیــن و فحــوش را در زیــر چــر بســیج خــود
قــرار میدهــد.

برساخت سیاست زمین سوخته در کوردستان؛
هــان گونــه وصــف شــد حکومــت جمهــوری اســامی ایــران در ســالهای اخیــر دســت بــه بیرحامنهتریــن و وحشــیانهترین سیاســتهای
انسانســتیزانه در طــول تاریــخ در مناطــق رشق کوردســتان زدهانــد.
هــدف عمــدهی آنهــا از ایــن اقدامــات خصامنــه ،عنــاد و جنــگ بــا تفک ـرات رهایبخــش خلقــی جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد میباشــد.
سیاســت جنــگ بیرحامنــه و غیرانســانی بــا اجــر و اعــال و گســرش سیاســت زمیــن ســوخته در ســاحت انســانی و زیسـتمحیطی کوردســتان
اقــدام منــوده اســت .سیاســت زمیــن ســوخته ،نــوک پیــکان و روی حمــات رژیــم را معطــوف بــه اورمیــه کــرده اســت .در حقیقــت اورمیــه
تبدیــل بــه آزمایشــگاهی بـرای تجربــه انــدوزی دولــت و ارگانهــای اطالعاتــی و نظامــی خویــش در حــوزهی جنــگ ویــژه و جنــگ نــرم در رشق
کوردســتان و دیگــر مناطــق ای ـران گشــته اســت .تجربیــات مکنتبــاری کــه در قتلعــام و نسلکش ـیهای اعــال شــده کــه از طریــق آزمــون
و خطــا بــه دســت رژیــم جمهــوری اســامی آمــده اســت ،بــه صــورت گســردهتر و نظامندتــری بــر مابقــی خلقهــای ای ـران اج ـرا و اعــال
میشــود .بایــد دانســت کــه سیاســت زمیــن ســوخته عمیــق و پیرشونــده میباشــد و برمتامــی عرصههــای زیســتی و فکــری و جهــان احساســی
و معنــوی ســلطهی خــود را اعــال میکنــد .در ایــن میــان از جــذب و یــا از میــان بــردن نیروهــای مولــد انســانی گرفتــه تــا تــاراج منابــع زیــر و
زبــر زمیــن و نابــودی محیــط زیســت مناطقــی کــه در گســرهی ایــن سیاســت وحشــتناک قـرار میگیرنــد؛ را میتــوان بــه رشح ،تفصیــل و ســند
در همیــن راســتا بیــان و قلمــداد منــود.
امــا ســوال دیگــری کــه در اینجــا بــه ذهــن خطــور میکنــد ایــن اســت کــه وظیفـهی مغــز متفکــر و بدنـهی اجرایــی کــه چنیــن جنــگ وحشــیانه
و دهشــتناکی کــه در عرصـهی جنــگ نــرم و جنــگ نظامــی در کوردســتان اجـرا و اعــال میگردانــد ،برعهــدهی کیســت؟
جواب ساده و جانکاه است؛ اما نیاز به کمی دقت و حساسیت خاص دارد .بیایید سادهتر موضوع را بیان و در نظر بگیریم:
بـرای ایــن کار کمــی بــه زبــان و ادبیــات محــاورهای نزدیــک میشــویم .بیاییــد فــرض را برایــن واقعیــت بنــا کنیــم کــه حکومــت مســتبد جمهــوری
اســامی ای ـران کــه براســاس انــکار و رسکــوب ملیتهــای ســاکن در جغرافیــای ای ـران بنیــان خــود را نهــاده اســت ،را بــه عنــوان کارفرمــای،
پــروژهای کــه در اتــاق هــای فکــر تاریــک و منحــوس خــود در ادارهی اطالعــات تنظیــم و برنامهریــزی شــده اســت پیشفــرض بگیریــم.
پــروژهی یــاد شــده بــر مبنــای رســیدن بــه حداکــر قــدرت و تســلط مطلــق و از میــان برداشــن هرگونــه تفاومتنــدی فکــری و اعتقــادی در رسارس
ایـران بنــا شــده اســت .مفــاد ایــن پــروژهی کثیــف و ضدانســانی را چنیــن میتــوان توصیــف کــرد؛ اســتفاده منــودن از سیاســت مدیریــت فقــر
در ســطح جامعــه یــا هــان زیسـتقدرت کــه بــا کنــرل درآمدهــا و بهــره گرفــن از اشــاعهی هرچــه فزونتــر و عامدانـهی بیــکاری گســرده در
میــان خلقهــای ایـران و بــه خصــوص رشق کوردســتان بــه آن نیــل پیــدا میکنــد؛ را در واقــع انســانها را در وضعیــت گرســنگی و فقــر مطلــق
نــگاه م ـیدارد .کارکــرد ایــن سیاســت غیرانســانی هنگامــی آشــکار میگــردد کــه عــدهی زیــادی از مــردم بــه خاطــر ف ـرار از گرســنگی دســت
بــه دامــن دولــت و در نهایــت وابســته و بــردهی اوامــر آقــازادگان میگردنــد .تـراژدیای کــه در حــال جریــان اســت ،بدیــن قـرار اســت؛ عــادی
و روزمــره گشــن ســنت مــزدوری و توابیگریــی در میــان خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای ای ـران اســت.
نکت ـهی دیگــری کــه جــزو زیــر مجموعههــا و م ـراوش شــده از سیاســت زیس ـتقدرت میباشــد ،از میــان برداشــن فضــای اخالقــی ،مناســبات
واعتــادات و تعامــات بیناانســانی میــان اعضــای جامعــه ،بــه طــوری کــه مــردم بــه یکدیگــر بــه دیــد ِه شــک و بیاعتــادی مینگرنــد .ریشـهی
ایــن تــرس از اینجــا رسمنشــاء میگیــرد کــه بســیج و ســپاه بــا تبلیغــات جنونآســای عملکــرد منافقانـهی خــود ســعی دارنــد ایــن موضــوع را در
اذهــان عمومــی بدیــن شــکل جــای بیاندازنــد کــه از هــر ده نفرنــه نفــر مــزدور بســیج و ســپاه میباشــند .البتــه در واقعیــت ،گســردگی و عمــق
نفــوذ آنهــا بدیــن انــدازه و مقیــاس منیباشــد.

تقسیمبندی مناطق و استانهای ایران به مناطق به اصطالح آلوده و غیرآلوده
در ایــن نــوع نظــرگاه منظــور از مناطــق آلــوده؛ مکانهــای و جغرافیاهــا و ملیتهایــی اســت کــه دارای خوانشــی متفــاوت و جدایگانــه
نســبت بــه دولــت مرکــزی ای ـران میباشــند .در مجمــوع در مناطقــی کــه فعالیتهــای سیاســی و آزادیخواهان ـهی آن بیشــر باشــد،
حاکمیــت ،آن مناطــق را ،مناطــق آلــوده دامگــذار میمنایــد .در نتیجــه متامــی هــم و غــم خــود را بــر ای پاکســازی ایــن مناطــق آلــوده
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ایــن گردآوریهــای بســیج بـرای اســتفاده از ویژگیهــای منفــی ایــن اشــخاص در گســرهی جامعــه و ترویــج ســنت ضدانقالبــی و خلقــی
صــورت میگیــرد .بایــد دانســت کــه ملپنهــا نتیجــهی مســتقیم سیاســتهای اقتصــادیـ اجتامعــی دولــت در چرخــهای بلندمــدت
هســتند کــه بــاز گرفتــه شــده از تضادهــای اقتصــادی و نابرابریهــای اجتامعــی اســت.
بنیــان نهــادن بــر پایــه چنیــن اف ـرادی کــه ماالمــال از عقدههــای جنســی و دارای تفک ـرات ضداجتامعــی میباشــند یکــی از ارکانهــای
وجــودی بازتولیــد بســیج و خشــونت در جامعــه اســت و خــود را باروکشــی از مذهــب در قالــب بســیج و ســپاه تطهیــر میمنایــد .مشــخصا
میتــوان ایــن نــوع تیــپ افـراد را در قالــب نهــاد بســیج بــه وضــوح مشــاهده کــه جــزو اساسـیترین نهادهــای فرهنگزدایــی و اشــاعهی
ضدفرهنــگ در متامــی ایـران و باالاخــص کوردســتان بــه حســاب میآیــد .ایــن نــوع تیــپ افـراد بــه چنــان جایگایــی نــزول کردهانــد کــه
پیشــاپیش دشــمن خویــش حارضنــد تیشــه بــر ریشــه موجودیــت و هویــت خلقــی خویــش وارد آورنــد.

ترویج و پاسداشت تیپ شخصیتی برده ـ گرگ در میان عموم مردم ایران
ایــن نــوع تیــپ شــخصیتی در مقابــل دولــت و دســتگاههای اطالعاتــی بــره و فرمانــردار اســت امــا در عیــن حــال در مقابــل خلــق
گــرگ و متهاجــم و بیرحــم اســت .ویژگیهــای ایــن تیــپ شــخصیتی مــزدور ،نــان بــه نــرخ روزخــور ،ترســو و در هــان حالــت قلــدر،
متجــاوز نیــز میّباشــد .ایــن تیــپ بــه عنــوان منونـهی اســتاندارد بـرای عضویــت در بســیج فعــال و گردانهــای عاشــورا و الزهـرا قلمــداد
میگردنــد.
احتــاال تاکنــون پرس ـشهایی در ذهــن مخاطبــان شــکل گرفتــه بــر ایــن مبنــا دلیــل ترشیــح و کالبدشــکافی بســیج و ســپاه بــه عنــوان
ســازمانی بــا درونمایــه و طعــم فرق ـهای و تروریســتی کــه ســعی بــر شستشــوی مغــزی متامــی خلقهــای ای ـران را دارد در چیســت؟
هــان گونــه کــه گفتیــم بســیج و ســپاه بــه عنــوان پیامنــکار ،دســتورات و اوامــر دولــت و حاکمیــت ای ـران را در عصههــای مختلــف
بــه عهــده دارد .ایــن شــویه یکــی از ارکان رسمای ـهداری محســوب میگــردد .آشــکارتر اگــر بیــان کنیــم دولــت و نظــام ای ـران ضدغــرب
و ضدرسمایــهداری میمنایــد .در واقــع بــه متامــی از شــیوهها و مدلهــای مرســوم توســط رسمایــهداری اعظــم بهــره و گرتهبــرداری
ناشــیانهای میکنــد .ایــن موضــوع در بحــث مهندســی فکــری و فرهنگــی کــه در قالــب طراحــی و طــرح پــروژه از جانــب کارفرمــا یــا
دولــت و نهایــت ابــاغ آن بــه پیامنــکار اج ـرای طــرح کــه در اینجــا بســیج و ســپاه میباشــد صــورت میگیــرد .امــا نکت ـهای را بایــد مــد
نظــر داشــت ب ـرای ایــن اج ـرای ایــن پروژههــا و در حلق ـهی نهایــی اج ـرای آنهــا مــزدوران بومــی یــا جاشهــا جــای میگیرنــد کــه از
جانــب بســیج بــه اصطــاح گزینــش و کشــف اســتعداد میشــوند .بایــد دانســت کــه بــدون ایــن مــزدوران بومــی کــه بــه زبــان و فرهنــگ
مــردم آشــنا میباشــند و صحبــت میکننــد حکومــت مرکــزی ای ـران بــه صــورت تاریخــی توانایــی اســتیال و مقابلــه بــا خلقهــای ای ـران
را نداشــته و نــدارد .ایــن دنبال ـهی سیاســت تاریخــی ای اســت کــه بــر اصــل و اســاس ایــن مفهــوم میگــردد کــه تنهــا املــاس اســت کــه
املــاس را میشــکند.

سیاست آبنبات چوبی
هامنگونــه کــه رشح دادیــم دولــت بـرای اجـرای پروژههــا بــه نیــروی انســانی مــزدور بومــی احتیــاج دارد کــه بــه عنــوان فدایــی و جــذب
شــده در سیســتم ســپر بــای دولــت و نیروهــای نظامــی آن میگــردد .البتــه در مقابــل چندصدهـزار تومــان و میـزان کمــی از خاروبــار ایــن
عمــل انجــام مــی پذیــرد .توجیحــات ایــن مــزدوران در جــای خــود بایــد مــورد بررســی قـرار گیــرد .تچنیــن اســت ،او بــه خاطــر فقــر مالــی
و فرهنگــی ای کــه از جانــب حاکمیــت براســاس دکرتیــن زیســت-قدرت اعــال میکردد،دژخیــان وذهبیمنایــی را در چارچــوب بســیج
خــود را تعریــف میمناینــد؛ را بــه عنــوان ولینعمــت خویــش قلمــداد میکنــد.
امــا بایــد بــه کســانی کــه در حــال مــزدوری و یــا در رشف آن هســتند و راه دژخیمــی در مقابــل ملــت و خلــق خــود برگزیدهانــد ،بایــد
بشــارت داد کــه حاکمیتهــای مســتبد و رسمایهداران ـهای هامننــد جمهــوری اســامی ای ـران بــه دیــد و هدفــی اب ـزاری و فرزندخوارانــه
بــه آنهــا نــگاه میکننــد .در حقیقــت از آنهــا بــه شــدت سوءاســتفاده میمنایــد و هــرگاه تاریــخ مــرف آنهــا ب ـرای سیســتم بــر آیــد،
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آنــان را از بیــن میبرنــد و یــا بــدور میاندازنــد .بایــد آنــان از منونههایــی چــون ســعید امامیهــا و ســعید عســگرها و هیــوا تابهــا و
صدهــا منون ـهی دیگــر درس عــرت بگیرنــد کــه حکومــت چگونــه آنــان را ،همچــو باقیمانــدهی آبنبــات چوبــی کــه شــیرینی خــود را از
دســت داده بــه ســطل زبالــه پــرت خواهنــد کــرد .ایــن نهایــت شــفقت نظــام بــه ظاهــر اســامی ایـران بــهحســاب میآیــد.
ب ـرای روشــن شــدن هرچــه بیشــر گفتههــای اب ـراز شــده ،در ایــن مرحلــه از افشــاگری دســت بــه معرفــی مــدارک و اســنادی محکــم و
انکارناپذیــر کــه یــک شــاهد و مــزدور بلنــد ســپاه کــه در حــال حاظــر در دســتان رئــوف و نیرومنــد جنبــش و حرکــت آزادیخواهــی قـرار
دارد.
عیسی عجمی دهرسخی کندی فرزند محمود متولد  1360در روستای قرهقویون از توابع شهرستان ماکو میباشد.

عیسی کیست؟
جــواب ایــن ســوال بســیار دشــوار اســت .چ ـرا کــه شــخصیت عیســی بــا توجــه بــه اینکــه از اف ـراد مخصــوص و آمــوزشدیــدهی ســپاه
پاســداران میباشــد ،از الیههــای تاریــک و پنهانــی حکایــت میکنــد .البتــه آموزشهــای تخصصــی و نحــوه و مــکان آن در ادامــه بحــث
بیــان میشــود .امــا بگذاریــد بـرای آشــنایی هرچــه بیشــر بــا سیاسـتهای دولــت و مــزدوران نــاآگاه و ســودجوی حامــی آن از جزییــات
بــه کلیــات وجــودی و عملکــردی او اربابانــش بپردازیــم.
عیســی  36ســاله کــه در ســال  1385و در ســن  24ســالگی بــه فرقــهی تروریســتی ســپاه میپیوندنــد .عیســی در مدتــی کوتــاه در
عرصـهی مــزدوری و خوشرقصــی مراتــب عالــی را کســب میکنــد .بدیــن صــورت کــه در  1386یعنــی یــک ســال بعــد دســت بــه ایجــاد
گروهکــی 34نفــره از اغفالشــدگان کمســواد و بــدور از ادراکات انســانی میمنایــد .ایــن گروهــک  34نفــره را (فداییــان خمینــی) نــام
مینهــد .ایــن افـراد بــه همـراه صدهــا فــرد دیگــر آموزشهــای سیاســی و نظامــی یــا بــه اصطــاح عامیانــه آموزشهایــی کــه در راســتای
سشتشــوی مغــزی انجــام میپذیــرد را میگذرانــد .وظیفــهآنهــا مقابلــه و درگیــری بــا گریالهــای جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد و
اف ـراد میهندوســت هــوادار آن در منطقــه ماکــو تعییــن و دستنشــان میشــود.هزاران فــرد در دورههــای آموزشــی ایدئولوژیــک ســپاه
در اردوگاههــای نظامــی مالــک اشــر واقــع در اورمیــه و در مرحلـهی دیگــر در اردوگاههــای نظامــی واقــع در مهابــاد آمــوزش تخصصــی
میبیننــد کــه متامــی آموزشدهنــدگان آن از مرکــز یــا تهــران بــه مهابــاد فرســتاده میشــوند .متامــی ایــن پروژههــا بــرای مداخلــه و
واکنــش و تقویــت نیروهــای مــزدور ســپاه در منطقــه در منطقــه خاورمیانــه بـرای انحــام عملیــات برونمــرزی صــورت میگیــرد .پــروژهی
فــاش شــده توســط عیســی پــرده از ایــن حقیقــت برمیــدارد کــه ســپاه و بســیج در ســالهای 85ـ 86باتوجــه بــه جنــگ ســی وســه روزهی
حزباللــه بــا ارسائیــل دســت بــه جــذب نیــروی جنگــی ب ـرای عملیــات در لبنــان منــود .در ایــن راســتا بــه هــر فــردی کــه بــه لبنــان
بــرود چهــل میلیــون تومــان پرداخــت میشــد .عیســی دادن ایــن مقــدار مبلــغ پــول را پــول خــون مینامــد .امــا ای دورههــای آموزشــی،
گزینشــی ب ـرای مناطــق مختلــف نیــز بــود .ب ـرای مثــال نیروهایــی کــه ب ـرای غــرب ای ـران انتخــاب میگردیدنــد ب ـرای مقابلــه و هجــوم
بــه گریالهــا جنبــش آزادیخــواه آمــاده میشــدند و نیروهایــی نیــز در عیــن حــال ب ـرای سیســتان و بلوچســتان نیــز آمــوزش داده میشــدند.
سیاســت اساســی آنهــا بــر محوریــت ســاماندهی و بســیج روســتاییان بومــی هــان مناطــق پایهگــذاری شــده اســت .ایــن اصلــی اساســی
در پیرشفــت سیاســت مخربســازی و توابیگــری جمهــوری اســامی بــوده و اســت.
عیســی در مجمــوع در بیــش از ده عملیــات مشــارکت کــرده اســت کــه متامــی ایــن عملیاتهــا بــر ضــد پــژاک بــوده اســت .بایــد توجــه
داشــت پــروژهای کــه در ســال  86کلیــد خــورد ،پــروژهای گســرده در ســطح ایــران بــوده اســت کــه در اســتانهای حاشــیهای ایــران
نیروهــای خویــش را از میــان افـراد بومــی نــاآگاه برمیگزیــد .در ایــن راســتا افـرادی چــون عیســی عجمــی ،هیــوا تــاپ و  ...در کوردســتان
بــه نیابــت از ســپاه دســت بــه تشــکیل ،ســاماندهی گروهکهــای مــزدور منودنــد .افــراد نامــرده بــه چنــان خوشرقصیهــای بــرای
اربابــان خــود دســت میزدنــد کــه از هــر کار غیرانســانی و غیراخالقــی فروگــذاری منیکردنــد .بــه طــور مثــال عیســی بــا دســتور قبلــی،
اقــدام بــه نزدیــک شــدن بــه دخــر یکــی از خانوادههــای میهــن دوســت کــه تعــدادی از فرزندانــش جــزو نیروهــای پــژاک بودنــد،
اولیــن عملیاتــی کــه عیســی در آن رشکــت کــرد ،در چالــدران و در منطقـهای تحــت عنــوان ملحمــی بــر ضــد گریالهــای جنبــش آزادیخواهــی
خلــق کــورد ســازماندهی شــده بــود .در ایــن عملیــات تعــداد زیــادی از نیروههــای ســپاه پاســدارن و دســتگاههای اطالعاتــی ای ـران کشــته
میشــوند .کــه در راه بازگشــت بــا یکــی از گروههــای ضــد گریالیــی (کن ـرا گریــا) ســپاه کــه بــا رسپرســتی علــی یاسینپرســت کــه او هــم
یکــی از مــزدوران بلنــد پای ـهی ســپاه اســت ،بــه اشــتباه درگیــر شــدند و تعــدادی از نیروهــای همدیگــر را کشــتند .نکت ـهی قابــل توجــه ایــن
اســت کــه ســپاه پاســداران جهــت رسپوشگــذاری بــر روی ایــن خــود درگیــری و کشــتار ،گریالهــای پــژاک را در اذهــان عمومــی متهــم گردانــد.

168

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

دانشگاهدرکنار ،یادرربارب

هیژا بریوان

ص بــا نــگاه بــه درون مای ـهی سیســتم آمــوزش عالــیِ ای ـران ،بــه وضــوح میتــوان مشــاهده منــود
کــه محتــوای متامــی آموزشهــا ارائــه شــده از جانــب حاکمیــت ،تولیــد نیــروی مولــد مطیــع میباشــد.
بیاییــد بــه تعریــف دانشــگاه و جایــگاه آن نگاهــی اجاملــی بیاندازیــم .از هــر فــردی کــه پرســیده شــود
کــه فلســفهی وجــودی دانشــگاه چیســت ،بــه ســادگی میتوانــد توضیــح دهــد کــه مکانــی بـرای فراگیــری
دانــش اســت .ایــن یــک تعریفــی پوششــی و ســطحی بـرای وجــود مراکــزی تحــت عنــوان دانشــگاه اســت.
همــه بــه خیــال خــود دانشــگاه را مکانــی جهــت آمادگــیِ حضــور جوانــان بــه صورتــی فعــال در جامعــه
میانگارنــد .البتــه ایــن نــوع دیــدگاه در واقــع بســیار هــم در تقابــل بــا ایــن موضــوع نیســت .امــا چــه
شــده کــه امــروزه دیدگاههــا و تعابیــر بســیار متفاوتــی از دانشــگاهها اســتنباط میگــردد .در واقــع بــه
علــت وجــود عظیمتریــن پتانســیلهای جامعــه یعنــی جوانــان در چنیــن محیطــی و شــکلگیری ابعــاد
مختلــف شــخصیتی اف ـراد در دانشــگاهها ،ایــن اماکــن حائــز اهمی ـت بس ـزایی میباشــند .در واقــع هــر
کســی بــه ظــن خویــش خواهــان تســلط بــر فضــای فکــری موجــود در دانشــگاهها میباشــد؛ از افــکار
و ایدئولوژیهــای چــپ و آزادیخــواه گرفتــه تــا سیســتمهای حکومتــی و مذهبــی .هــر کــدام از آنهــا
خواســتار اعــال نفــوذ بیشــر بــر فضــای فکــریِ موجــود در دانشــگاهها میباشــند .چ ـرا کــه ایــن قــر
از جامعــه بــه هــر ســمتی گرایــش داشــته باشــد ،آن ســمت و ســو یکــی از برگهــای برنــده را در اختیــار
خواهــد داشــت .حــال ای ـن کــه آیــا ایــن نــوع نگــرش ،نگاهــی ابزارگونــه بــه مقول ـهی دانشــگاه و قــر
دانشــجو میباشــد ،بــه نــوع عملکــرد دانشــجوها و قــر تحصیلکــردهی جامعــه دارد کــه چــه نقشــی را
در رونــد تکامــل اجتامعــیِ جامعـهی خویــش ایفــاء مناینــد.
در مقاطــع حســاس از تاریــخ اکنــون ایـران دانشــگاهها همــواره نقشــی تعییــن کننــده را ایفــاء منودهانــد
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و ایــن ســبب گردیــده کــه امــروزه هــم نگاههــا بــه ایــن ســمت بیشــر معطــوف گــردد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه امــروزه بــا توجـه بــه
سیاس ـتگذاریهای عظیمــی کــه از طــرف جمهــوری اســامی بــر روی مراکــز دانشــگاهی اعــال میگــردد ،بــه رصاحــت میتــوان گفــت
کــه از تاثیرگــذاری شــگرف دانشــگاهها بــر روی فضــای سیاســی-اجتامعی جامع ـهی ای ـران تــا حــد زیــادی کاســته شــدهاســت .البتــه شــایان
ذکــر اســت کــه ایــن کاهــش تاثیرگــذاری در حالــی اســت کــه هماکنــون نیــز مراکــز دانشــگاهی از اهمیــت وافــری برخــوردار هســتند؛ البتــه
از جنب ـهی معکــوس مبحــث فــوق .بــه نحــوی کــه شــدیدترین حمــات ایدئولوژیــک جهــت تســلط بیشــر بــر روی جامعــه از ایــن مراکــز
آغــاز میشــود.
در ایــن نوشــته ســعی بــر آن شدهاســت کــه بــه شــیوهای مختــر نگاهــی داشــته باشــیم بــه رونــد تبدیــل شــدن دانشــگاهها بــه مراکــز
جنگهــای ایدئولوژیــک علیــه جامعــه در ایــران.

تهدیدات:
هــان طــور کــه بیــان کردیــم ،دانشــگاهها را میتــوان یکــی از راهربدیترین(اس ـراتژیک) مراکــز ســازندگی جوامــع عنــوان کــرد .در نتیجــه
مراکــز دانشــگاهی از اهمیــت خاصــی برخــوردار میباشــند .بــه خاطــر وجــود همیــن اهمیــت نیــز همــواره مــورد تهدیــد قـرار دارنــد .بدیــن
معنــی کــه همــواره هجمـهی فراوانــی از تفکـرات ،ســعی بــر فتــح دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی دارنــد .مراکــز دانشــگاهی و آمــوزش عالــی
در ایـران هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند.
از طرفــی میتــوان گفــت کــه جمهــوری اســامی انتقــال مفاهیــم بنیادگرایانـهی مطلقـهی خویــش بــه بطــن جامعــه را از طریــق دانشــگاهها
بــه انجــام میرســاند .در اینجــا دانشــگاه ،نقــش دروازههایــی را ب ـرای حکومــت ای ـران ایفــا میکنــد ،کــه از ایــن طریــق ســعی بــر ســلطهی
فکــری بــر جامعــه را دارد .الزم بــه توضیــح اســت کــه ایـران در ایــن خصــوص از ارزشهــای اخالقــی ،اجتامعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و مذهبــیِ
مردمــی سوءاســتفاده کــرده و بــه عنــوان یــک پوشــش از آنهــا بهــره میگیــرد .از طرفــی دیگــر سیســتم مدرنیتـهی جهانــی و طرفدارانــش در
ایـران ســعی بــر ایــن دارنــد بــا انــکار ارزشهــای اخالقی-اجتامعــی خلقهــا ،آنهــا را در دهکــدهی بــه اصطــاح جهانــی و گلوبــال خویــش،
حــل کننــد .تــا حــدود زیــادی میتــوان گفــت کــه بــه دلیــل محدودیــت سیســتم آموزشــی ایـران و وابســتگی شــدیدا ً یکطرفـهی آن بــه نظــام
آمــوزش جهانــی ،دانشــگاهها نقــش کاتالیــزور در ایــن فرآینــد را عهــدهدار شــدهاند .نکت ـهی جالــب اینجاســت کــه هیــچ کــدام از ایــن دو
طیــف فکــری نتوانســتهاند بــه طــور کامــل در نیــل بــه اهدافشــان موفــق عمــلمناینــد .متاســفانه فضــای موجــود در ایـران از تلفیقــی بســیار
نامرتبــط از ایــن طیفهــا شــکل گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه تاثیـرات وجــود چنیــن فضایــی خواهیــم پرداخــت .بــه نحــوی امــروزه در نســل
جــوان شــاهد کاراکرتهــای چنــد شــخصیتیای هســتیم کــه از طرفــی کامـاً بــا معیارهــا و اصــول مــورد نظــر رژیــم جمهــوری اســامی مطابقــت
دارنــد و هــان افـراد توامــان افـرادی بــا شــخصیتهای لیـرال مــدرن جهانــی هســتند .متاســفانه ایــن نــوع تیــپ شــخصیتهای تلفیقــی بــه
علــت رسدرگمــی بســیار شــدیدی کــه در حیــات اجتامعــی خــود بــه آن دچــار میشــوند ،را میتــوان بــه عنــوان یــک معضــل بســیار جــدی
عنــوان منــود کــه بــه نحــوی میتــوان گفــت کــه نطف ـهی اینگونــه موجــودات در دانشــگاهها شــکل میگیــرد.
در حقیقــت هجمههایــی کــه دانشــگاهها و نســل دانشــجو را مــورد هــدف قــرار میدهنــد ،آســیبهای بســیار شــدیدی را بــر بدنــهی
جامعــه وارد میســازد .چ ـرا کــه نســل جــوان و قــر دانشــجو را میتــوان نیــروی محرک ـهی جامعــه نــام نهــاد .ایــن نیــرو را بــه نوعــی
میتــوان انــرژی کنشمنــد و فعــال جامعــه عنــوان منــود .آســیبها ،در حوزههــای مختلفــی چــون اجتامعــی ،اخالقــی ،فرهنگــی ،سیاســی و
 ...متوجــه جامعــهی دانشــگاهی میگــردد.
یکــی از آســیبهایی کــه در حــوزهی اجتامعــی از طریــق آســیبپذیری بــر پیکــرهی شــخصیتی دانشــجویان وارد میگــردد ،ایــن اســت کــه
فــرد دانشــجو بــه دلیــل حساســیت موقعیــت ســنی خاصــی کــه داراســت ،دچــار شــکاف عظیمــی میگــردد .مرحلـهی بلــوغ اجتامعــی ،فکــری
و ســنی در ایــن بــازهی ســنی بــه تکامــل میرســد و شــخصیت افـراد و جایــگاه اجتامعیشــان در ایــن مرحلــه بــه نحــوی از انحــاء مشــخص
خواهــد گشــت .بــه همیــن دلیــل یکــی از خط ـرات و آســیبهایی کــه بــروز تزلــزالت مختلــف شــخصیتی در ابعــاد مختلفــی اســت کــه
بعدهــا در حیــات اجتامعــی موجــب بــروز مشــکالت خاصــی میگــردد .بیشــر مشــکالت و معضــات اجتامعــی موجــود پایــه در ایــن موضــوع
دارنــد .بــه گون ـهای فــرد پــس مدتــی کــه بــه صورتــی واقعــی و رو در رو وارد حیــات اجتامعــی گردیــد بــا یــک رسدرگمــی مواجــه خواهــد
گشــت کــه منیدانــد بــا چــه هدفــی زندگــی میکنــد .بدلیــل فاکتــور اجتامعــی بــودن انســان ایــن مشــکل بــه شــیوهای مســتقیم بــر وضعیــت
جامعــه تاثیــر میگــذارد و جامعــه را بــا بح ـران روبــرو خواهــد کــرد .بــدون شــک میتــوان گفــت کــه ایــن مــورد یکــی از اساس ـیترین
و تاثیرگذارتریــن فاکتهــای دخیــل در مشــکالت و بحرانهــای اجتامعــی نظیــر مســایل ضداخالقــی ،ضدفرهنگــی و بحرانهــای روانــی و
شــخصیتی ،مســایل و معضــات اقتصــادی و همچنیــن بحـران اعتیــاد و دههــا مــورد دیگــر میباشــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی بــه دنبــال پاســخی
بــه پرس ـشهایی از قبیــل «علــل ازدیــاد اعتیــاد در جامعــه چیســت؟» و یــا «عوامــل شــیوع فســاد اخالقــی چیســت و چ ـرا جوانــان دچــار
انحرافــات اخالقــی میگردنــد؟» ،بگردیــم ،میتــوان بــه رسنخــی برســیم کــه مــا را بــه وجــود یــک خــاء شــخصیتی متصــل میمنایــد و آن هــم
نبــود و یــا ضعــف در هدفگــذاری در زندگــی اســت.
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حــال اینکــه ایــن معضــات و مشــکالت چــه تاثیــری بــر روی جامعــه و رونــد تکامــل حیــات اجتامعــی میگذارنــد ،جــای بحــث دارد؛ کــه بــه
نظــر میرســد آسیبشناســی در ایــن زمینــه جهــت گریــز از بحرانهــای موجــود ،امــری واجــب و رضوری اســت .هامنطــور کــه بیــان شــد
قــر جــوان و بهویــژه دانشــجویان و دانشــگاهیان یکــی از پتانســیلهای بنیادیــن هــر جامع ـهای محســوب میگردنــد و هنگامــی کــه ایــن
قــر دچــار بحـران گــردد بــدون شــک تاثیــری مســتقیم بــر جامعــه خواهــد داشــت .بــه عنــوان منونــه وقتــی وضعیــت روحی-روانــی جوانــان
در حالتــی طبیعــی نباشــد ،آن جامعــه بیامرگونــه بــه حیــات خویــش ادامــه خواهــد داد.
متاســفانه در جامع ـهی ای ـران ،یکــی از مشــکالت عدیــدهای کــه جامعــه بــا آن دس ـت و پنجــه نــرم میکنــد ،مشــکالت ناشــی از انحرافــات
دانشــگاهی اســت .بــه عنــوان منونــه یــک شــهر را در نظــر بگیریــد کــه یکــی از مراکــز دانشــگاهی بــزرگ در آن وجــود داشــته باشــد .بــه
دلیــل وجــود معضــات و مشــکالت مختلفــی کــه در محیــط دانشــگاهها پدیــدار میشــوند ،حیــات اجتامعــی آن شــهر دچــار بحـران خواهــد
شــد .آســیبهای دانشــگاهی تخریبــات فراوانــی بــر پیکــرهی جامعــه وارد خواهــد ســاخت کــه جـران آنهــا ،تــاش و مجادلـهای بیوفقــه را
میطلبــد .بــدون شــک تاثیرگــذاری قــر دانشــجو بــر وضعیــت جامعــه و آینــدهی هــر جامعـهای غیــر قابــل اغــاض اســت .بنابرایــن پرداخــن
بــه ایــن موضــوع و تــاش جهــت رفــع آ نّهــا امــری رضوری اســت.
نتیجه
جهــت مقابلــه بــا مشــکالتی کــه بیــان شــد ،قبــل از هــر چیــز خوانــش و درکــی از مســاله الزم اســت .خوانشــی صحیــح کــه بایســتی منجــر بــه
درکــی صحیــح گــردد .بدیــن جهــت ،ریش ـهیابی مشــکالت یکــی از اقدامــات اولیــه جهــت حــل آنهــا میباشــد .جهــت نیــل بــه ایــن مهــم
ابتــدا بایســتی منشــاء اصلــی هــر یــک از مشــکالت را یافــت .بنابرایــن الزم اســت کــه هــر جامعـهای بــا خوانشــی صحیــح از مســایل تاریخــی،
فرهنگــی ،سیاســی و اجتامعــی مختــص بــه خویــش ،وضعیــت کنژکتــوری موجــود را درک منایــد؛ کــه میتــوان ایــن را یــک رســالت اجتامعــی
هــر فــردی عنــوان کــرد .طبیعتـاً ایــن ادراک بــدون مطالعـه و پیگیــری مســتمر تغییــر و تحــوالت و کســب آگاهــی میــر منیگــردد و اگــر هــم
ادراکــی بــه وجــود آیــد ناقــص اســت .بــه همیــن جهــت اهمیــت گســرهی مطالعاتــی در تثبیــت و تحلیــل مســایل بیــش از پیــش برجســتهتر
میشــود .البتــه نکت ـهی قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــر طبــق چــه اصولــی و بــر چــه اساســی مطالعــات و دادههــای دریافتــی را در ذهــن
ســازماندهی و طبقهبنــدی منــود .هامنطــور کــه در ابتــدا بحــث کردیــم ،بــا توجــه خطــوط فکــری موجــو د (البتــه بــا در نظــر گرفــن انشــعابات
آنهــا) بایســتی دادههــای دریافتــی از طریــق مطالعــات را بــه گونـهای برســاخت کــه منجــر بــه تحلیلــی بــا دورنگاهــی وســیع باشــد .بدیــن
معنــی کــه بایــد متامــی فاکتورهــا و عوامــل موثــر و برهمکنشهــای موجــود اجتامعــی را بــه دقــت زیــر ذرهبیــن تجزیــه و تحلیــل ق ـرار
دهیــم .اینجاســت کــه اهمیــت پدیــدهای بــه نــام شــناخت بـرای مــا محرزتــر میگــردد.
شــناخت در پــی یــک وســعت فکــری عظیــم کســب میگــردد و بســر توســعهی فکــر و بســط نگرشــی توســط دغدغههــای هــر انســانی
شــکل میگیــرد .اینجــا پرســش «دغدغههــا چــه بایــد باشــند؟» مطــرح میگــردد .در رابطــه بــا موضــوع مــورد نظــر مــا ایــن دغدغههــا
بســتگی بــه نــوع نگرشــی دارد کــه قــر دانشــجو ب ـرای خویــش در نظــر میگیرنــد .اگــر هــر فــرد دانشــجو بــه دنبــال پاســخ ایــن پرســش
بــرود ،بــدون شــک در مســیر یافــن پاســخ ،دروازههــای تفکــر و تعمــق روی موضوعــات و مســایل بـهروی انســان گشــوده میشــود .چـرا کــه
اهــداف حیــات اجتامعــی و فــردی اســت کــه دغدغههــای کوتــاه و بلندمــدت انســان را کانالیــزه و جهتدهــی میکنــد.
«فرآینــد آگاهییابــی و آگاهیبخشــی» یکــی از مهمرتیــن اصلهایــی اســت کــه در جهــت فهــم و حــل مســایل پیــشرو یاریدهنــده
میباشــد .ایــن اصــل را میتــوان آغــازی بـرای گامنهــادن در مســیر بهجــای آوردن رســالت اخالقی-اجتامعــی اســت .بدیــن معنــی از طریــق
طــی ایــن مســیر میتــوان مســایل را فهمیــد و تفهیــم منــود .ایــن کار اقدامــی بنیادیــن در جهــت گســرش و بســط ِخــرد جمعــی اســت .چـرا
کــه در لــوای خــرد جمع ـی اســت کــه مشــکالت و معضــات مربــوط بــه جامعــه بــا هــر موضوعیتــی کــه دارنــد ،در مســیر چارهیابــی ق ـرار
میگیرنــد .در نتیجــه بــه عنــوان قــر دانشــجو کــه در ابتــدای راه ایفــای نقشــی مانــدگار در برســاخت آینــدهی جامعــه قـرار دارنــد ،رســالت
آگاهییابــی و آگاهیبخشــی را بــه میتــوان بــه عنــوان بزرگرتیــن و مهمتریــن رســالت اجتامعــی و فــردی آنهــا قلمــداد منــود.
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مقــدهم جنگهــای خامنانســوز ،پیکــر همــهی صفحــات تاریــخ را
بــه خــون ظاملــان و مظلومــان آلــوده اســت .از تیغههــای خونچــکان
گذشــتگان تــا مــوج انفجارهــای هولنــاک امروزیــن .هنــوز هــم یکــی از
شــومرتین و وحشــیانهترین پدیدههایــی اســت کــه بــر بــا آن رویــارو
بــوده و خواهــد بــود ،جنــگ اســت .در بنیــاد فلســفی جنگهــا در ســویی
مقاومتهــای خلقــی جــای میگیــرد و در طــرف مقابــل ســایهی شــوم
اقتدارگرایــی .در واقــع "جنــگ میــان قدرتهــا" مقولــهی جداگانــهای
اســت کــه خــود جــای تامــل و تحلیلــی جامــع دارد .آنچــه مــورد نظــر
اســت جنگهــای نابرابــر و ظاملانـهای بــوده کــه بــه درازای تاریــخ شــاق
نسلکشــی را بــر تــن خلقهایــی زده اســت کــه در پــی حفــظ اخــاق
و هویــت تاریخــی ،جغرافیایــی و اجتامعــی خــود بــوده و در نهایــت
خواســتار حقیقــت وجودیشــان میباشــند.
آ) مفاهیم نسلکشی و سبب وقوع آن
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هــر چیــز از تعاریــف و بنیادهــای معنایــی بــری آغــاز میگــردد .هــان

زمین ـهای کــه ســاختارهای حیــات بــری بــر اســاس آن شــکل گرفتــه اســت .داد و ســتدها و رخدادهایــی کــه بــه دســت خــود
انســان نامگــذاری و ارزشگــذاری شــدهاند .در حــول پیدایــش مقول ـهی فرهنــگ کــه در واقــع متامیبازخوردهــا ،عکســالعملها
و تصمیــات اجتامعــی در برابــر پدیدههــای گوناگــون را در بــر میگیــرد ،همــهی ویژگیهــای جامعــهی بــری ،متایــزات و
همچنیــن تشــابهات آنهــا در باالتریــن ســطوح پدیــدار گشــته اســت .هامنــا پــس از ایــن ،معیارهــای ارتباطــی میــان خلقهــا و
فرهنگهــا شــکل میگیرنــد .رصف نظــر از ارتباطهــای ســازنده ،آنچــه کــه بایســت مــورد بحــث قــرار گیــرد و آسیبشناســی
گــردد ،ارتباطهــای مخــرب و پیدایــش ویژگیهــای غیراجتامعــی چــون اقتــدار ،تصاحــب ،تجــاوز ،نسلکشــی و از ایــن دســت
مــوارد اســت.
گــروه فرادســت کــه در موضــع اقتــدار و قــدرت قـرار میگیــرد ،در واقــع در پــی بقــاء و گســرش قلمــرو و قــدرت خویــش ،دســت
بــه هــر گونــه تقالیــی خواهــد زد .در ایــن راه بســی از ارزشهــای اجتامعــی و اخالقــی خویــش و فرهنگهــای فرودســت را نیــز
لگ��د م��ال میکنــد .خلقهــا و فرهنگهاــی م��ورد هجـ�وم در براب��ر مسـ�ئلهی بردگ�یـ و تســلیم ش��دن ق ـرار میگیرنـ�د .چ ـرا کــه
تنهــا راه آنکــه بــه پیوســت و دنبالـهی بــی چــون و چـرای اقتــدار درآینــد همیــن اســت .بــردگان چــون اجســام تصاحــب شــده بــا
متــام متعلقــات مــادی و معنویشــان در خدمــت جبه ـهی فرادســت ق ـرار میگیرنــد.
از جملــه رایجتریــن راهکارهــای شکســت و بردهگردانــدن خلقهــا آن اســت کــه از لحــاظ هویتــی در تنگنــا قــرار گیرنــد .در
ادامـهی ایــن پــروژه از هرگونــه ویژگــی فرهنگــی( معنایــی و ســاختاری) تهــی خواهنــد گشــت .تعلیــق و انحـراف هویتــی موجــب
میشــود مردمــان ب ـرای یافــن هویــت و اثبــات موجودیــت معنایــی و حتــی مــادی خویــش بــه هــر ریســان چنــگ بیاندازنــد و
چــون موجوداتــی کــه رس از تنهایشــان جــدا گشتهاســت ،دســت و پــا بزننــد .قاعدت ـاً دســتگاههای اقتــدار مایــل بــه هــر چــه
آســانتر بــه خدمــت گرفــن متامــیپتانســیلهای مــادی و معنایــی خلــق و جغرافیــای مــورد نظــر خویــش میباشــند .لــذا ب ـرای
دســتیافــن بــه ایــن منظــور ،انحــال فرهنگی(آسمیالســیون) از مهمتریــن راهکارهــای مــورد اســتفاده حکومتهــای حاکــم
اســت .بــه ویــژه پــس از پیدایــش دولت_ملتهــا بازتــاب ایــن مقولــه بــه اوج میرســد .از ایــن راه نخســتین رضبــات خــود را
بــه هویــت جوامــع وارد میآورنــد .چنــان کــه ســنتها ،معیارهــا و انتخابهــای هوشــمندانهی اجتامعــی ،تحقیــر و ب ـیارزش
میگردنــد .از راه تبلیغــات گوناگــون ،پدیدههــای فریبنــدهای را ابــاغ میکننــد کــه رفتارهــای جامع ـهی هــدف را بــا معیارهــای
خــود همگــون ســازند .پــس از آن نشســت و برخاسـتهای روزانــه و در باالتریــن ســطحها ،حتــی طــرز تفکــر و ذهنیــت مردمــان
را نیــز چنــان رباتهایــی کنــرل شــده در دســت میگیرنــد .هامنگونــه کــه گفتــه شــد فــرد و جامعــه در حالتــی کُــا ماننــد
ق ـرار میگیرنــد؛ نــه تــوان تحلیــل وضعیــت کنونــی و رهایــی از آن را دارنــد و نــه قــادر بــه بازســاخت بنیانهــای فرهنگــی خــود
میباشــند .بــه عبــارت دیگــر نــه میداننــد کــه چ ـرا هســتند و ب ـرای چــه مالحظهگــر زنــدهی لحظههاینــد و نــه میداننــد چــه
کســی آنهــا را جهتدهــی میکنــد .تنهــا بــا رسمش ـقهای از پیــش تعییــن شــدهی همگونســاز و جــذب کننده(آســمیله کننــده)
حرکــت میکننــد .آن گونــه صحبــت میکننــد کــه الگوهایشــان ایجــاب میکنــد؛ آنگونــه لبــاس بــه تــن میکننــد کــه ایشــان
تعییــن کننــد و در نهایــت آن گونــه میاندیشــند و میزینــد کــه از اطــاق فکرهــای دولتــی اشــاعه و تحمیــل میگــردد .هــدف
دســتگاههای قــدرت نیــز ســاختاری اینگونــه بیهــدف و نــاآگاه اســت کــه هم ـهی فاکتورهــای بردگــی در آن هویــدا باشــد.
بــه ســخنی ســاده ،اگــر در برابــر تبلیغــات مخــرب و اســتحالهای رژیمهــای مقتــدر ،از طــرف خلــق و جامعــه هــدف مقاومــت
بــه عمــل آیــد ،رویکــرد اقتدارگـران نســبت بــه آن جامعــه ،روی بــه مرحلـهی تــازه و ویرانگرتــری مـیآورد .مکانیســم وحشــیانهای
کــه بــه اصطــاح آن را نسلکشــی مینامنــد.
نسلکشی شیوهای است که برای ناپدید و تارومار کردن جوامع به کار گرفته میشود .اساسا به دو بخش تقسیم میگردد؛
نسلکشی فرهنگی و فیزیکی.
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نسلکشی(ژینوساید) فیزیکی را در برابر مردمانی به راه میاندازند که در اثر هیچکدام از حمالت و یورشهای ضدفرهنگی
قدرمتداران از پای در نیامده و تسلیم نشدهاند .همچنین غنا و توسعه یافتگی فرهنگ آنها از نظام فرادست به مراتب واالتر است.
این مرحله ،آخرین راهچارهی دولتها است برای ساخنت بردههای مطیع و گوش به فرمان است .البته در تاریخ هیچ قدرتی قادر
به نسلکشی کامل و از میان بردن متام موجودیت مادی و معنایی جامعهای نبوده است .تنها راه هراسی بزرگرت است برای آنکه
در نهایت خلق را تسلیم کنند .حمالت مغول بر آسیای میانه ،قتلعام یهودیان ،ارامنه و کوردها از آن دسته حمالت تاریخی است
که موجب تغییر مسیر طبیعی و انحراف خلقها شدند.
از نسلکشــی فیزیکــی مهیبتــر و مهلکتــر ،نسلکشــی فرهنگــی اســت .چــرا کــه در نــوع فیزیکــی بخشــی از خلــق دچــار
خشــونت و کشــتار فیزیکــی میآینــد و در نهایــت در میــان باقیامنــدهی خلقهــا ســمبلیک میگــردد و ممکــن اســت جرق ـهای
باشــد ب ـرای مقاومــت بیشــر گــردد .همیــن طــور اث ـرات مخــرب آن بعــد از چنــد نســل بســیار کــم رنــگ خواهــد شــد .امــا در
نسلکشــی فرهنگــی ،هــدف نــه تنهــا بعــد فیزیکــی جامعــه بلکــه ابعــاد تاریخــی و حافظـهی اجتامعــی ،زبــان ،وضعیــت سیاســی،
اقتصــاد ،هــر و صنایــع ،آمــوزش و پــرورش و در انجــام ذهنیــت و آینــده خلقهــا را مــورد تجــاوز و تعــدی قــرار داده و بــه
متامــیاز بیــن میبرنــد .ارزشهــا ،معیارهــا و شــیوهی حیاتــی را کــه بــا خودآگاهــی ســاخته و پرداختــه بودهانــد بــر ایشــان
حــرام میدارنــد .حتــی آزادانــه فکــر کــردن هــم ممنــوع میشــود .اینگونــه نسلکشــی بــر روی جمعــی اجــرا میشــود کــه
یــارای مقاومــت در برابــر گزنــد هجمـهی فیزیکی-اجتامعــی دســتگاههای فرادســت را نداشــته و از ســوی دیگــر نیــز فرهنــگ آنهــا
در مقایســه بــا فرهنــگ جمــع فرادســت ضعیفتــر باشــد و توســعه نیافتــه اســت .چنــان کــه اقتدارگرایــان بتواننــد ارزشهــای
ســاختگی خــود را بــر آنهــا تحمیــل گرداننــد و وادارشــان کننــد کــه در قفــس تعاریــف و مفاهیــم اربــاب و بردگــی ایشــان دســت از
همـهی فاکتورهــای هویتــی ،شــخصیت اجتامعــی و مبانــی مــادر مــادی و معنــوی خویــش دســت بردارنــد و بــا آن بیگانــه گردنــد.
اگــر بــه گونـهای کــه اســتثامرگران میگوینــد زندگــی کننــد حــق زندگـیای پســت و بردهــوار دارنــد و اگــر اینگونــه نباشــد در آتــش
آنهــا خواهنــد ســوخت.
ب) ارزش گــذاری مســئلهی فرهنــگ و ارتبــاط آن بــا رخدادهــای تاریخــی و رسنوشــت اجتامعــی ،جغرافیایــی و دیگــر خصوصیــات
خلقهــا
حتــی کوچکتریــن و پیــش پــا افتــاده تریــن عملکردهــای اجتامعــی نیــز ،بــا توافــق معیارهــای فرهنگــی شــکل میگیرنــد .فرهنــگ
را میتــوان چــون چگونگــی آگاهانـهی زندگــی خلقــی دانســت کــه بــر اســاس رشایــط زیســت محیطــی و ابزارهــای تکامــل انجــام
میگــردد .پدیــدهی فرهنــگ زادهــی عقــل و تحلیلهــای اجتامعــی پیاپــی جامعــه اســت کــه مــدام بـرای ادامـهی حیــات خــود در
متعالیتریــن حالت(کــه اکنــون آن را آزادی و جامع ـهی سیاســی اخالقــی مینامیــم) انجــام میگــردد .ب ـرای هــر خلــق ،فرهنــگ
نردبانــی بــه درازای هـزاران هـزار پلـهی تاریخــی وجــود دارد کــه راه رســیدن بــه اوج و تعالــی جامعــه را میپیامیــد .حــال تصــور
کنیــم خلقــی کــه در مرحل ـهی هــم عــر مــا مــورد هجــوم فرهنگــی ق ـرار میگیــرد ،در چــه رشایطــی بــه رس خواهــد بــرد .متــام
حافظـهی فرخنــدهی تاریخــی او تحقیــر گشــته اســت و چــون ضــد ارزش نشــان داده میشــود .بــه دیگــر ســخن متــام پلکانهــای
پشــت رسش را در هــم میشــکنند و بنابــر آن کــه منــو و پویایــی فرهنــگ بــه اســاس بنیــاد تاریخــی جامعــه بســته اســت ،راه از
ادامـهی روال حرکــت طبیعــی اجتــاع خلقــی گرفتــه میشــود .بــا فقــدان تاریــخ و فرهنــگ و ارزشهــای سیاســی و اخالقــی جامعــه
و عــدم تــوان رشــد دادن فرهنــگ خــودی و طبیعــی ،بــه نوعــی فــرد و جامع ـهای بیهویــت و بــا شناســنامهای گنــگ بــه وجــود
میآیــد .همچــون لقم ـهای حــارض و بیصاحــب ،ب ـرای تصاحــب و تجــاوز هــر قدرتــی آمــاده اســت.
بدیهــی اســت کــه پروس ـهی یــاد شــده تنهــا هــدف نابودگــر اقتدارطلبــان اســت .ارزشهــای اجتامعی–خلقــی و فرهنــگ جامعــه
خــودی در برابــر هجمههــای خارجــی دفــاع کردهانــد .بــه می ـزان غنــا و محتــوای فرهنــگ و تاریــخ جامعــه ،می ـزان مقاومــت در
برابــر هجــوم فرهنگــی و نیــز فیزیکــی بیگانــه تعییــن میشــود (البتــه رصف نظــر از تبــادالت و داد و ســتدهای ســازندهی میــان
خلقهـ�ا).
174

.

آلترانتیو.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

از ارتبــاط تنگاتنــگ میــان فرهنــگ و بــر و همچنیــن میــان انســان و جامعــه میتــوان اســتنباط کــرد کــه در واقــع پاســداری
از اصالــت فرهنگــی بــا پاســداری از اجتــاع انســانی در ترادفــی معنــادار و آگاهانــه اســت .اصالــت بــه معنــی راکــد مانــدن در
مرحل ـهی قدیــم نیســت .بلکــه حفاظــت از مبانــی تاریخــی و بــه وســیلهی آن گســرش همهجانب ـهی فرهنــگ اســت؛ آنچنــان کــه
رشایــط آزادانـهی حیــات اجتامعــی ایجــاب مـیدارد تعییــن خــط مشــی جامعــه بــه دســت خــود جامعــه اســت .چــون خــود بــودن،
چــون خــود اندیشــیدن و چــون خــود زیســن هــان ارزشهایــی هســتند کــه بـرای آن مبــارزه میشــود و در اصــل مبییــن مقولـهی
فرهنــگ ،اخــاق و سیاســت جامعـهای ســامل اســت .در واقــع آیندهــی اجتامعــی و رشایــط زیســت محیطــی هــر خلقــی بــه میـزان
پاسداشــت از اصالــت فرهنگــی و شــیوه و راهکارهــای بقــاء و حیــات رقــم خواهــد خــورد.
پ) پیشینه رژیمهای حاکم بر ایران و در راس آنها ،جمهوری اسالمی ایران ،در اجرای نسلکشی فرهنگی
هرچنــد کــه رونــد نسلکشــی از زمــان هخامنشــیان تــا بحــال (در دولت-ملــت جمهــوری اســامی) تغییـرات بســیار زیــادی را بــه
خــود دیــده اســت ،امــا بــاز هــم انــدک نیســتند نقــاط مشــرکی کــه میــان آنهــا وجــود دارد .از هــان آغــاز آنــان کــه بــر ای ـران
مســلط بودنــد ســعی بــر آن داشــتند کــه مبــدا فرهنــگ و تاریــخ را تاســیس حکومتهــای فارســی زبــان ابــاغ دارنــد .گرچــه در
آن زمــان شــگردهای آسمیالســیون و نســل کشــی فرهنگــی آن چنــان پیرشفتــی نداشــت امــا دگربــار رد پــای فرهنــگ خلقهــای
تحــت ســلطه در ســاخت و بنــای فرهنــگ تحمیلــی حکومتهــای فــارس ایرانــی دیــده میشــود .در زمــان حکومــت پهلــوی نیــز
ایــن راهــکار قدیمـی بــه صــورت مــدرن شــده ،بــار دیگــر روی خلقهــای ایـران اجـرا شــد .عــاوه بــر آن دوران پهلــوی دروازهــی
اساســی ورود مدرنیتـهی رسمایـهداری بــه میــان خلقهــای ایـران بــوده اســت .در دوران رضاخــان و محمدرضــا شــاه ،بیــش از هــر
زمــان در تاریــخ ملــل ایـران ارزشهــای غربــی بــر مــردم تحمیــل گشــت .بــه طــوری کــه در آن عــر تعاریــف فرهنگــی وارداتــی
بــه کلــی بــا نحــوه حیــات اجتامعــی جوامــع خاورمیانــه مغایــر بــود .اگرچــه از انقــاب اســامیای ـران بــوی مداخــات خارجــی
میآیــد ،امــا یکــی از دالیــل همراهــی خلقهــا و تودههــای مــردم بــا رونــد انقــاب هــان فاکتورهــای فرهنــگ تحمیلــی بــود.
بعــد از پیدایــش اســام و ورود و حاکــم شــدن حکومــت اســامیدر ایـران ،ســلطهگران دیــن را کــه گونـهای از فرهنــگ و هدایتــی
ب ـرای زندگانــی خردمندانــه اســت ،چــون اب ـزاری ب ـرای گســرش اقتــدار خویــش بــه کار بردنــد .حــال آن کــه ب ـرای ایــن منظــور
بســی تحریــف در دیــن ایجــاد کــرده و نفــع خویــش موازیــن آن را از نــو تنظیــم منودنــد .اســام و مذاهــب دولتــی کــه منونــه
نویــن آن جمهــوری اســامیایـران اســت ،نــوع دیگــری از هویــت ســاختگی و انکارگــری اســت کــه بـرای تبدیــل جوامــع انســانی
بــه بــردگان و نوکـران مطیــع بــه وجــود آمــد .چشــم بنــدی از تعصــب تاریخــی کــه اجــازه دیــدن حقایــق و راســتیها را بــه هیــچ
کــس منیدهــد.
جمهــوری اســامیای ـران ،تلفیقــی اســت از حکومــت ملیگ ـرای فــارس مرکــز و متعصــب مذهبــی شــیعی .نقط ـهی رشوع ایــن
حکومــت مصــادف اســت بــا حیلهگریهــای سیاســی و انــکار هویتهــای اجتامعــی و سیاســی در ایـران .هرچنــد دم از مخالفــت
بــا نظامهــای جهانــی میزننــد و از شــعار فرمالیتـهی " نــه رشقــی ،نــه غربــی ،جمهــوری اســامی" دســت بــر منیدارنــد؛ امــا بایــد
گفــت نظــام جمهــوری اســامی از هــان آغــاز کار ،هــم غربــی و هــم رشقــی بــوده و منون ـهی متــام و کاملــی از سیاس ـتهای
رسکوبگــر و ویرانکننــدهی دولتــی اســت .خفقــان فرهنگــی ،سیاســی ،اجتامعــی ،اعدامهــای دســته جمعــی ،زنــدان و شــکنجههای
مرگبــار و قتلعامهــای بیرحامنــه از ارمغانهایــی هســتند کــه ایــن نظــام در راه ثبــات و ســلطه سیاســی خــود در هــان
اوایــل انقــاب بــه مــردم هدیــه داد .بــا گــذر زمــان و جایگزیــن شــدن نظــام و نظــر بــه مقاومتهــای نســبی مــردم ،دولــت بــه
سیاس ـتهای جنــگ ویــژه و انــکار و امحــاء روی آورد.
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ت) آخرین نشانههای حیات و رهایی از مرداب نسلکشی فرهنگی

بایــد دانســت کــه دیگــر شــیوهی سیاســتهای کالســیک جوابگــوی حــل مســئلهی عمیــق خلقهــا در برابــر دولتهــای
مســتبد دوران نیســت .مبــارزه و راهکارهــای نــو سیاســی مســاوی اســت بــا تعالــی تعاریــف و مفاهیــم اجتامعــی و فرهنگــی
جامعــه بــری و تعالــی دادن آنهــا تــا ســطح بیکـران حقیقــت جامعـهی آزاد و طبیعــی انســانی .بایــد از نــو بــه بنیادهــای اخالقــی
و معنایــی حیــات جــان بخشــید و اســاس و هــدف مبــارزات قــرار داد .هــدف از انقــاب جابجایــی قــدرت میــان فرادســتها و
فرودســتها نیســت .انقــاب محتوایــی گردونــی دارد کــه در آینـهی جامعـهی طبیعــی انســانی دیــده میشــود .هــدف از مبــارزات
آزادیخواهانــه ،رســیدن بــه اوج کــال در مفاهیــم خلقــی و درک حقیقــت از جانــب مردمانـی اســت کــه بخشــی از آن هســتند.
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

با

کـــــارگران
دولــت بــهعنــوان مرکــز تجمــع رسمایــه و قــدرت ،هــر نــوع
بـ�ه اشــراکگذاردن رسمایــه و قــدرت خــود را بــا خلقهــای
تابع ـهی خــود منیپســندد و بــا آن بــهصــورت فکــری و فیزیکــی
در مخالفــت اســت .کارگــران و زحمتکشــان بــه عنــوان خیــل
عظیمــی از خلقهــای ســاکن در ای ـران از زمــان تشــکیل سیســتم
رسمایـهداری دولت-ملــت در ایـران مــورد رسکــوب بیامــان قـرار
داشــتهاند؛ چ ـرا کــه رسمای ـهداری دولتگ ـرای ای ـران بــهخوبــی
میدانــد کــه بــا تشــکیل اتحادیههــای کارگــری مســتقل ،در
رساشــیبی نابــودی و رونــد دموکراتیزاســیون قـرار میگیــرد .ایــن بــا
ماهیــت و مرکزگرایــیِ قــدرت و رسمایـهی دولــت در تضــاد بوده و
بـه هیــچ وجــه ســازگار نیســت .در حالــت کلــی نظــام حاکــم بــر
ایـران را بایــد بــهلحــاظ سیاسیـــاجتامعی یــک حکومــت و رژیــم
دولت-ملتگــرا نامیــد کــه در اســاس نحلــهای جــدا نشــدنی از
رسمایــهداری بیناملللــی محســوب میگــردد.
رسمای ـهداری دولتملتگ ـرای ای ـران بــر مبنــای بیشــینهی ســود
بــههــر قیمتــی اســتوار اســت .ب ـ ه لحــاظ اقتصــادیـ اجتامعــی
یــک سیســتم رسمای ـهداری کمپ ـرادور یــا وابســته(یا مســتعمرهای
تجارتمحــور) را میتــوان بــر آن نــام نهــاد کــه بــر پایــهی

بیستون ایالم

در برابــر آشــوبگریهای چنــد ه ـزار ســالهی اقتدارگرایــان کــه گمراهــی از مســیر حقیقــت اســت ،راه نجــات تنهــا پرس ـشهای
پیرامــون حقیقــت راســتیها اســت و در جــواب ایــن پرسـشها بــه هــر قیمتــی کــه باشــد ،تعــادل حیــات انســانی و آزادی وجــود
دارد .در برابــر خــط خیانــت بــه ارزشهــای اجتامعی-خلقــی در تاریــخ ،همــواره ایثــار و مقاومــت مردمــان وجــود داشــته اســت.
هنــوز هــم لبخندهــا ،دســتگیریها ،شــجاعتها و فداکاریهــا در قلــب خلقهــا نقــش مؤثــر دارد .آنچــه بــرای پیــروزی حــق
بــر باطــل نیــاز اســت ،مفهــوم متــام و کــال انقــاب اســت .انقــاب تخریــب همـهی کاخهــا و دژهایــی اســت کــه در چنــد هـزار
ســال در حافظ ـهی تاریخــی خلقهــا ســاخته شــده اســت .حقیقــت جویــی از مؤلفههــای نخســتین انقــاب اســت .ب ـرای آنکــه
موشــکافانه آثــار باقیامنــده از حقیقــت را در جامعــه و تاریخــان بازیابیــم ،بایســتی ارزشهــای فرهنــگ انقــاب را بــه رســتاخیز
وا داریــم .نــه گفــن بــه دشــمنهای بیگانــه و نــه گفــن بــه دژخیمهــای درونــی و خیانتــکار و نیــز پویــا ســاخنت ذهنیتــی بــا
معیارهــای خــودی و فرهنــگ خــود بــودن ،چارچــوب فراهــم کــردن بســر آزادی اجتامعــی اســت.

جنــــگ

دولتـــــــــ

در ای ـران ســالها اســت کــه نسلکشــی فرهنگــی دامنگیــر خلقهــا اســت .سیاس ـتهای نرمیکــه هم ـهی اذهــان عمومــیرا
بــه صــورت ظاهــری راضــی میکننــد .هویــت اجتامعــی و سیاســی افـراد را بــه مرحلـهی حقیــر قومیــت تقلیــل داده و فاکتورهــای
قومیــت را نیــز دگــر بــار چــون شــهروندی تحــت رکاب ارزشهــای ایرانی-شــیعی کــم میکننــد  .نحــوهی زندگــی و ارزشهــای
اخالقــی را منحــرف میدارنــد .بـرای مثــال سیاسـتهای تحقیــر زندگــی طبیعــی و روســتا نشــینی و نشــان دادن بــه ماننــد عقــب
ماندگــی و کمبــود ،هنــوز هــم ادمــه دارد .در دوران هخامنشــیان ســعی رژیــم حاکــم بــر آن بــود کــه فرهنــگ اشـراکی و اصیــل
آریایــی از راه کشــتار و قتلعــام و رسکــوب فیزیکــی از میــان رود و متــام نیروهــا و ثروتهــای منطقــه طابــع و دنبال ـهی آنــان
باشــند .امــا در نتیجــه میبینیــم کــه فرهنــگ آریایــی بعــد از گذشــت  2500ســال هنــوز در سلســلههای رسبلنــد زاگــرس و برخــی
مناطــق دیگــر جــاری اســت و تنهــا دولتهــا و ســاطین دوران کــه فرهنــگ اقتدارگ ـرا و بیاخــاق دولتــی آن زمــان را بــه ارث
بردهانــد .حــال نظــام جمهــوری اســامیراهــکاری را در بــر میگیــرد کــه هیــچ نشــانی از فرهنــگ آریایــی و زاگرسنشــینی باقــی
منانــد .چنــان کــه خلقهــای منطقــه را از اصــل و هســتی خــود نفــرت ورزنــد و خــود نشــانههای موجودیــت و هویــت ه ـزاران
ســالهی خــود را بــا احســاس حقــارت مدفــون کننــد .مفاهیــم حیاتــی خــاک ،میهــن ،مــادر ،زبــان ،یــاری و رشافــت و اخــاق انســانی
را چــون فاکتورهــای عقــب ماندگــی ابــاغ میدارنــد و بــا پاشــیدن تخــم فســاد و بیاخالقــی در نهایــت فــرد و جامع ـهی از هــم
گســیختهی بینــام و نشــان را بــا تیغهایــی کــه بــه دســت خودشــان داده شــده گــوش تــا گــوش رس بربنــد .پــس از آن نیــز بدیه ـی
اســت کــه معنــا ،نهــاد و ســاختارهای انســانی دســت و پــا زنــان تــا عمــق مــرداب بیانتهــای نسلکشــی فــرو میرونــد و آنچــه
کــه باقــی میمانــد الشهــای متحــرک اســت کــه چــون رباتهــای بیجــان کنــرل میشــوند .
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فــروش نفــت و تبدیــل آن بــه ارز و خریــد کاالهــای رضوری و غیــر رضوری (لوکــس) و توزیــع آن در بازارهــای داخلــی اســتوار
اســت .بههمیــن خاطــر میتــوان اقتصــاد ای ـران را یــک اقتصــاد تکمحصولــی نامیــد کــه همــواره یکــی از مشــخصههای اصلــی
اقتصادهــای مســتعمرهای یــا کمــرادور (وابســته) بهشــار مــیرود.
کاالهــای وارداتــی را نیــز دولــت و عوامــل وابســتهی آن بــه چنــد برابــر قیمــت در داخــل بـه خلقهــای ایـران میفروشــند .اساسـاً
بایــد گفــت کــه تولیــد و مشــارکت کارگ ـران بهعنــوان تولیدکننــدگان اصلــی ،اولویــت نظــام دولت-ملــت ای ـران نبــوده و نیســت.
نظــام ای ـران بــا اقتصــاد کم ـرادور در واقــع بیشــرین ســود را بــه رسمی ـهداری بیناملللــی (تراس ـتها و کارتلهــا و کمپانیهــای
عظیــم اقتصــادی و )...تقدیــم میکنــد و خــود نیــز درصــد کمــی از ســود را بــه چنــگ مــیآورد (حــق داللــی) .دســتگاهی
کــه بهعنــوان کمــرادور عمــده در اقتصــاد ایــران نقــش بــازی میکنــد ،ســپاه پاســداران و نیروهــای امنیتــیای میباشــند کــه
بهصــورت رســمی و غیــر رســمی نبــض اقتصــاد ای ـران را در دســت داشــته و کاالهــای قاچــاق را از بنــادر و اســکلههای اقتصــادی
وارد کشــور میکننــد.
ساختار و نحوهی اعامل رسکوب رسمایهداری دولتی در ایران:
 تصویــب قانــون اجتامعــات و تجمعــات کــه بهموجــب آن اعرتاضــات و اجتامعــات بایــد بــا هامهنگــی و مجــوز وزارت کشــورصــورت پذیــرد.
 درسـت کــردن شــبه ســندیکاها و شــوراهای کارگــری ماننــد :شــورای اســامی کار ،خانـهی کار و  ...کــه در واقــع همچــون ســتونپنجــم ،ضعیفکننــده و کانالیزهکننــدهی درخواســتهای و مطالبــات کارگــران عمــل میکننــد.
 امتیــزه کــردن اتحــاد کارگ ـران توســط دولــت بدیــن صــورت کــه دولــت صنــف و صنفــی کــردن کارگ ـران و کار را بیشــر ترجیــحمیدهــد .بدیــن خاطــر کــه در بحــث صنــف و اصنــاف جوهــرهی مشــرکی کــه باعــث اتحــاد کارگ ـران میشــود ،پوشــیده و در
نظــر گرفتــه منیشــود .و کارگ ـران را بــهنــام تخصصــی کــردن و در نظــر گرفــن کارویژههــا و مهارتهایشــان از حقیقــت مشــرک
متــام کارگـران کــه هــان کار و فــروش نیــرویکار اســت ،دور میکنــد .و در نهایــت باعــث تصاحــب کل دســرنج آنهــا میشــود.
 تشــکیل نهادهــا و تشــکلهای بســیج کارگــری بهعنــوان شــاخهی ایدئولوژیــک دولت-ملــت رسمایــهداری جمهــوری اســامیای ـران عمــل میکنــد .شــاید ایــن مســئله در بررســی روبنایــی زیــاد مهــم بهنظــر نیایــد؛ ولــی بــا نگاهــی زیربنایــی و عمیقتــر
میتــوان بهخوبــی مشــاهده کــرد کــه بســیجهای کارگــری تــوان در دســتگیری ارادهی دولــت ایــران را بــرای ســازماندهی و
تولیــد ملپــن پرولتاریاهــای طرفــدار نظــام را دارنــد و در واقــع بــه چنیــن کاری نیــز مشــغول میباشــند.
 تعییـن مــرز و آســتانهی گرســنگی بـرای کارگـران؛ بدیــن معنــی کــه تعییــن حداقــل دســتمزد بـرای کارگـران بهصــورت غیرواقعــیو بــدور از واقعیــت اجتامعــی و اقتصــادی موجــود بــر خلقهــای تابعـهی ایـران اســت .بهطــور مثــال حداقــل دســتمزد ماهیانـهی
کارگ ـران ب ـرای ســال ( )1394هفتصــد و دهه ـزار تومــان در نظــر گرفتــهشــده اســت .در صورتــی کــه بانــک مرکــزی خــط زنــده
مانــدن (و در اصطــاح عامیان ـهی آن بخــور و منیــر) ب ـرای یــک خانــوادهی چهــار نفــره مبلــغ دو میلیــون و پانصــد ه ـزار توامــن
تعییــن منــوده اســت کــه در ایــن وضعیــت معیشــتی جایــی بـرای زندگــی و زنــده مانــدن و برخــورداری از اصــول اولیـهی زندگــی
وجــود نــدارد.
 تصویب و اجرای قوانین ضدکارگری توسط دولت تصویــب و اجرایــی کــردن قانــون معافیــت بیمــهای و تحــت پوشــش قــرار نــدادن کارگاههــای زیــر ده نفــر کارگــر .هــدفضدکارگــری ایــن قانــون زمانــی آشــکار میشــود کــه بدانیــم  %98از حجــم صنعتــی اقتصــادی ایــران را کارگاههــای کوچــک و
بنگاههــای زودبــازده بهخــود اختصــاص میدهنــد .در نتیجــه حجــم و شــار زیــادی از کارگ ـران و زحمتکشــان تحــت پوشــش
ســازمان تأمیــن اجتامعــی قــرار منیگیرنــد.
 اصــل و مــادهی  44قانــون اساســی مبنــی بــر خصوصیســازی ،ســهم منفــی خــود را بــر پیکــرهی کارگــری ای ـران دارد .بدیــن178
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معنــی کــه بــه نــام خصوصیســازی و بهــرهوری دســت بــه سیاســت بیکارســازی ،تعدیــل نیــرو ،تحمیــل قراردادهــای ســفید امضــاء،
کمکــردن امنیــت شــغلی و مــواردی از ایــن دســت را بــ ه همــراه داشــتهاســت .بایــد خاطــر نشــانکــرد کــه خصوصیســازی
بهشــیوهای کامـاً ایرانــی انجــام میپذیــرد و بیشــر ظاهــری ،فرمالیتــه و شــکلی صــورت پذیرفتــه و در اصطــاح بیشــر شــبهدولتی
میباشــد.
 تصویــب و قانونــی کــردن الیحــهی مبنــی بــر اجــازهی تأســیس رشکتهــای خدماتــی و پیامنــکاری خدماتــی بــه خــوردهرسمایــهداران (خردهبورژواهــا) .در ایــن قانــون بــه شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی اجــازه داده میشــود رشکتهایــی را
تأســیس کننــد تــا بتواننــد بخشــی از وظایــف خدماتــی را بهصــورت قـراردادی بیــن دولــت و ارگانهــای وابســته بـه آن را بهعنــوان
کارفرمــا ،پیامنــکار و رشکــت خدماتـیِ خصوصــی بهعهــده بگیــرد .در واقــع ایــن پیامنــکاری خدماتــی را میتــوان بــردهداری نوینــی
توصیــف کــرد کــه در شــکلی شــبهدولتی صــورت اجرایــی مییابــد .چ ـرا کــه صاحبــان رشکتهــا کســانی هســتند کــه یــا مدی ـران
بازنشســتهی دولتــی بودهانــد و یــا اینکــه بهواســطهی ثــروت و نفــوذ خــود در دســتگاههای دولتــی موفــق بــه گرفــن مجــوز و
بســن ق ـرارداد شــدهاند .در واقــع میتــوان گفــت کــه ســود آنهــا از اســتثامر کامــل نیــروی کارگــریِ خدماتــی بهچنــگ میآیــد.
روش کار نیــز بدیــن شــیوه اســت کــه آنهــا ب ـرای هــر شــخص کارگــر بنــا بــه ق ـرارداد ،حقوقــی را از دولــت دریافــت میکننــد
کــه بــر اســاس حداقــل دســتمزد مصــوب خــود شــورای کار میباشــد .ولــی صاحبــان رشکتهــای خدماتــی بههنــگام پرداخــت
حقــوق بــه کارگــران حــق بســن قــرارداد و مدیریــت کاذب و شــکلی خــود را کســب میکننــد .بدیــن ســان خالــص دریافتــی
کارگــر تقلیــل داده میشــود .ایــن نــوع رشکتهــا را میتــوان دالالن مــدرن در عرصــهی رسمایــهداری دولتــی ایــران قلمــداد
کــرد .معلــان پیامنــی خدماتــی یکــی از صدهــا مــواردی بــود کــه بواســطهی اعرتاضــات معلــان خدمات ـیـ پیامنــی علنــی شــد.
کارگرانــی چــون کارگ ـران خدماتــی در شــهرداری ،کارگ ـران خدماتــی در ادارات دولتــی بهعنــوان نامهرســان ،پس ـتچی ،آبدارچــی
و باغبــان فضاهــای ســبز و کارهایــی خدماتــی از ایــن قبیــل و یــا کارگـران خدماتــی در بیامرســتان در نقــش کمــک پرســتار ،کارگـران
ســلفرسویس و رختشــورخانهی بیامرســاتن را مــورد اســتثامر مضاعــف ق ـرار میگیرنــد .در حالــی کــه ایــن کارگ ـران توانایــی و
ارادهی ب ـه زبــانآوردن آن را ندارنــد .از ایــن قانــون رضب ـهی شــدیدی دیدهانــد؛ چ ـرا کــه اگــر کارگ ـران مذکــور اعرتاضــی نیــز
داشــته باشــند ،دولــت حامــیِ صاحبــان رشکتهــای خدماتــی کــه بــا نــام «کارفرمایانــم» شناســانده میشــوند ،میباشــد.
 در بخش کشاورزی نیز رسمایهداری دولتی ایران سیاستهایی را دنبال میکند که از جملهی آن میتوان به مورد حساس و دقتبرانگیز زیرتوجهکرد.
کشاورز در سیاست مذبور بههیچ وجه منیتواند حاکمیتی بر نوع کشت و مقدار سطح زیر کشت محصول داشته باشد .چرا که
ادارهی کشاورزی بهعنوان بازوی دولت نقش "خان" و "فئودال" قدیم را برای کشوارزان و زحمتکشان بازی میکند و از راه دادن
وامهای کشاورزی به مانند پدر نقش خود را بر کشاورزان گوشزد میکند.
رسمایــهداری دولتــی ـ مذهبــی ایــران کــه در قالــب دولت-ملــت خــود را ارائــه میدهــد ،علیرغــم متامــی ژســتهای
استعامرســتیزی و اســتقاللطلبانهی خــود ،عم ـاً خــود در عرص ـهی اقتصــادی دارای کارکــرد و طرحســاختی وابســته و مســتعمره
بــه اقتصــاد و رسمایـهداری امپریالیســتی میباشــد .پــس کارگـران بایــد ابتــدا بــه ســاکن بــر ایــن واقــف شــوند کــه رفتــار و عمـل
ایشــان بــا یکدیگــر بهصــورت جــدی تناقــض دارد و رویکردهایشــان بــه مشــکالت و حقــوق خلقهــای تابــع ای ـران و بهخصــوص
کارگ ـران و زحمتکشــان رویکــردی پوپولیســتی و عوامفریبانــه میباشــد .امــری کــه بــه کلــی بــا منافــع و حقــوق کارگ ـران در
تضــاد مســتقیم میباشــد .بــر اســاس ایــن آگاهــی ،کارگ ـران و خلقهــای زحمتکــش راه چــاره را بایــد در داخــل دولت-ملــت
اســامی ایـران جســتجو نکــرده و بــه راهــکار مؤثــر دیگــری متوســل شــوند .از جملـهی ایــن راهکارهــا و رهیافتهــای غیردولتــی
میتــوان بــه مــوارد و راهکارهــای زیــر اشــاره کــرد:
 اقدام به تشکیل شوراهای مستقل کارگری و غیردولتی حامیت از اعتصابات دیگر کارگران و تشکالت و اتحادیهها بیــرون آمــدن از خواســتهای ِرصف مــادی و صنفــی کــه کارکــردی محــدود و ناقــص دارنــد و روی آوردن بــه گرفــن حــق و جایــگاه
در عرصـهی سیاســی
 کنــار گذاشــن حالــت تدافعــی کــه در ســی و هشــت ســال اخیــر جامع ـهای کارگــری بــه آن دچــار شــدهاند .بدیــن معنــی کــهکارگ ـران همیشــه در تنگناهــای شــدید و موقعیتهــای بحرانــی اعرتاضــات خــود را عنــوان داشــتهاند.
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جنـــــگ

 چشمپوشــی از رشکـت در انجمنهــا ،شــوراها و اتحادیههــای اســامیِ کار بــا ایــن دیــد کــه اینگونــه تشــکیالت مدافــع حقــوقو متایــات دولــت رسمایـهداریِ مذهبــی ایـران میباشــند و عمـاً در هیبــت ضدکارگــری منــود پیــدا میکننــد.

نتیجه:
بـه نظــر میرســد کــه بهرتیــن راهــکار در مقابــل چنیــن مشــکالتی کــه بـ ه صــورت روزمــره کارگـران و زحمتکشــان بــا آنهــا مواجه
هســتند ،گــذار از تفک ـرات و نگرشهــای ســنتی کارگــری پیــش از خــود کــه راهچــارهرا تنهــا در دولــت و رفورمهای(اصالحــات)
درون دولتــی دنبــال میکردنــد ،میباشــد .نیــز اهمیــت دادن بــه ایــن موضــوع کــه چارهیابــی نهایــی در خودآگاهــی و اتــکاء
بــه قــدرت ذاتــی و ارادهی جمعــی خــود کارگـران میباشــد و نــه داشــن امیــد بــه قــدرت دولــت .چـرا کــه بــا ایــن رویکــرد چنــان
خودبــاوریای بهوجــود میآیــد کــه بهراحتــی توانایــی بهزانــو درآوردن هرگونــه سیســتم رسمایــهداری را در درون خــود حمــل
میکنــد .در ایــن راســتا بایــد بــا تکیــه بــر نیــروی ذاتــی و جوهریخــو ،شــوراهای دموکراتیــک مســتقل خــود را تشــکیل دهنــد و
هیـچگاه ایــن نکتـهی بســیار حســاس و مهــم را از یــاد نربنــد کــه تکیــه بــر متایـزات و فرماســیونهای کاذب و دولتــیِ کار منیتوانــد
بهعنــوان رهیافتــی مطلــوب و کارامــد مــورد اســتعامل قـرار گیــرد .واضــح اســت کــه اگــر اســاس کار تنهــا بــر محــور مشــرک کار و
ماهیــت زحمــت و کار فکــریـ فیزیکــی قـرار گیــرد میتوانــد بــه بهرتیــن و مطلوبتریــن نتایــج نائــل آیــد .شــوراهای دموکراتیــک
کارگــری بایــد خــود را از بروکراتیــزه کــردن و از نظــام سلســله مراتبــی و مرکزگ ـرا بــودن در تصمیمگیــریِ شــورایی دور ســاخته و
تــاش ویــژهای را بــر روی آن معطــوف دارنــد؛ چـرا کــه ایــن رونــد باعــث مترکــز قــدرت در یــک فــرد و یــا گــروه در رأس شــورا و
تشــکیالت ایـن چنینــی میگــردد .مســئولیتها و جایگاههــای اجرایــی افـراد در ایــن شــوراها بایــد انتخابــی و موقــت باشــد و از
انتصــاب افـراد جــدا ً جلوگیــری بـه عمــل آیــد .شــورای رهــری بایــد بــا رأی مســتقیم خــود کارگـران انتخــاب و تشــکیل شــود .بایــد
مکانیســم انتقــاد و خــود انتقــادی را ب ـرای جلوگیــری از فســاد و درگیریهــای شــخصی همــواره گســرش داده و پاسداشــت .بــه
لحــاظ مالــی شــوراهای دموکراتیــک کارگــری بایــد خودکفایــی و اســتقالل مالــی را اصــل اساســی بـرای جلوگیــری از نفــوذ دولــت
ایــران و رسمایــهداران وابســته بــه آن در پیــش بگیرنــد .و در راســتای خودکفایــی مالــی صنــدوق کارگــری را تأســیس کــرده و
مســئوالنی از خــود کارگـران کــه بــا رأی مســتقیم خــود کارگـران انتخــاب شــدهاند را بــر ایــن صندوقهــا بگامرنــد .بایســت برابــری
کامــل بیــن کارگـران زن و مــرد بهصــورت جوهــری و اساســی وجــود داشــته باشــد و خــود را در کمیتـهی رهــری و رهــری مشــرک
شــوراهای دموکراتیــک کارگـران نشــان دهنــد .کارگـران بایــد مبــارزات و خواســتههای صنفــی مالــی خــود را ارتقــا دهنــد و خواســتار
حــق و حقــوق سیاســی و برابــری اجتامعــی و جامع ـهی دموکراتیــک را هرگــز در مبــارزات خــود از یــاد نــرده و بهعنــوان یــک
اصــل اساســی همــواره بــر آن تکیــه کننــد .شــوراهای دموکراتیــک کارگــری الزم اســت کــه بــا دیگــر شــوراها و تشــکیالت کارگــری
و  NGOهــای مدنــی و و محیــط زیســتی و زنــان و ...در ارتبــاط و گفتگــوی مــداوم باشــد و همــواره بــه یکدیگــر ارجــاع کننــد.
بخــش آمــوزش و دفــاع ذاتــی نیــز بـرای آگاهــی و ایدئولوژیــزه کــردن افــکار کارگـران و هـم چنیــن آمــوزش دفــاع ذاتــی بـرای حفــظ
منافــع و دســتاوردهای کارگـران بایــد بــه عنــوان رکنــی اساســی همــواره در بــر گرفتــه شــود.
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

نرمتر
از
سخت
در فرهنــگ و زبــان هنــد و آریایــی ،جنــگ بــه معنــی جلــو رفــن یــا
پیــش رفــن اســت .در زبــان سیاســی و اجتامعــی ،جنــگ عملــی مبتنــی
بــر زور اســت کــه دشــمنان را مجبــور بــه انجــام درخواسـتهای خویــش
میکنــد.

عگید بانه

جنگها را میتوان به دو بخش تقسیمبندی منود:
-1جنگ سختافزاری
-2جنگ نرمافزاری
در جنــگ ســخت افـزاری ،ابزارهــای جنــگ تــوپ ،تانــک ،موشــک ،اســلحه
و  ...اســت و رسبــازان ایــن جنــگ معمــوال ژنرالهــا ،فرماندههــا و ...
هســتند .معمــوال خســارتهای مالــی و جانــی دارد.
در جنــگ نرمافــزاری یــا هــان جنــگ ویــژه ،دیگــر بحثــی از تــوپ و
تانــک نیســت؛ بلکــه رســانههای صوتــی ،تصویــری ،ماهوارههــا و اینرتنــت
هســتند کــه در حــال جنگانــد و رسبــازان هــم دیگــر ژنرالهــا و افـران
نیســتند؛ بلکــه روزنامهنــگاران ،بازیگــران ،کارگردانهــا ،هرنمنــدان
و فعــاالن امــور رســانهای هســتند کــه ایفــای نقــش میکننــد .مفهــوم
جنــگ نــرم یــا قــدرت نــرم ایــن اســت" :تحوالتــی کــه موجــب دگرگونــی
در هویــت فرهنگــی و الگــوی رفتــاری مــورد قبــول یــک نظــام اجتامعــی
– سیاســی میشــود ".جنــگ ویــژه نظامــی متشــکل از راهکارهــای متعــدد
جنــگ بــر علیــه جنبههــای مختلــف مقاومــت اجتامعــی اســت .پلیدتریــن
و کریهتریــن جنــگ علیــه جامع ـهی بــری اســت کــه از هیــچ قاعــدهی
اخالقــی و ارزشــی پیــروی منیکنــد.
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جنگــ وی��ژه متش��کل از عرصهه��ای متفاوت��ی همچ��ون عرصهه��ای سیاس��ی ،اجتامع��ی ،فرهنگ��ی ،اقتص��ادی و نظام��ی میباش��د .در
ایــن مقالــه میخواهیــم هــدف جنــگ ویــژهای کــه جمهــوری اســامی ای ـران بــر خلقهــای ای ـران و بهخصــوص خلــق کــورد اعــال
میکنــد را مــورد ارزیابــی قـرار دهیــم.
میتــوان گفــت فرهنــگ مقاومــت در طــول تاریــخ و در میــان جامعـهی کــورد نقــش اساســی داشــتهاســت .همیــن فرهنــگ موجــب
بــه روز شــدن مقاومــت سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی گشــتهاســت .آنچــه نظــام در جنــگ ویــژه مــورد هــدف ق ـرار میدهــد،
خشــکاندن فرهنــگ مقاومــت و بــه وجــود آوردن خیانــت و تســلیم شــدن در میــان جامعــه میباشــد .اعــال کننــدگان ایــن جنــگ،
دولتهــای اســتعامرگر هســتند کــه بـرای بــه دســت گرفــن جامعــه و انحـراف آن بــه ســوی تســلیمیت و کـجرویفرهنگــی در متــام
حوزههــا از آن بهــره میبرنــد .بــا اعــال شــدن جنــگ ویــژه بــر خلقهــای ای ـران و بــه خصــوص خلــق کــورد پدیدههــای مخربــی
همچــون خیانــت ،آســیبهای اجتامعــی ،فحشــا و اعتیــاد در جامعــه رشــد چشــمگیری داشــتهاســت .متامــی ایــن پدیدههــا در
ارتبــاط مســتقیم بــا مراکــز جنــگ ویــژه و گرداننــدگان آن اســت و از ایــن مراکــز بــه شــیوهای هامهنــگ و سیســتامتیک در جامعـهی
کوردســتان اشــاعه میگــردد .عنــارص جنــگ ویــژه و مــزدوران بومــی ،توجیهکننــدگان اصلــی تجــاوزات نظــام و مبلغــان شکســت،
انفعــال و تســلیم شــدن در جامعــه هســتند .کســانی کــه بیرشمانــه ،دفــاع مــروع مــردم کوردســتان در برابــر اعــدام ،شــکنجه،
تحقیــر و رسکــوب را تــرور قلمــداد کــرده و در تــاش هســتند کــه نظــام را عــاری از گنــاه و بســیار مــروع وامنایــی کننــد .عملکــرد
جنــگ ویــژه ،جامعـهی مــا را در میــان بــرزخ جنــگ و صلــح قـرار میدهــد کــه در انتخــاب میــان مانــدن و از میــان رفــن  ،دفــاع و
تســلیمیت منجمــد گشــته اســت.
در ایــن راســتا سیاس ـتهای جمهــوری اســامی کــه جهــت بیهویــت منــودن جامعــه و از میــان بــردن ارزشهــای اخالقــی آن مــورد
اســتفاده ق ـرار میدهــد را ارزیابــی میمناییــم .اگــر کمــی فکــر کنیــم و بــه جامع ـهی امــروز ای ـران بنگریــم ،بســیاری از مقولههــا
برایــان تضــاد بــه وجــود میآورنــد .بـرای مثــال از خودمــان بپرســیم دولتــی کــه ایــن همــه از مبانــی اســامی خویــش ،خدمــت کــردن
بــه جامعــه ،دفــاع از جامعــه و ارزشهــای آن بحــث میمنایــد ،چـرا بدیــن شــکل گســرده انحرافــات اخالقــی در جامعـه بـه صــورت
هنجــار درآمــده اســت و هــر روز نیــز ایــن پدیــده بیشــر و بیشــر میشــود؟ چـرا هــر روز بــه میـزان فقــر و بیــکاری مــردم افــزوده
میشــود؟ چـرا خودکشــی در میــان جوانــان و زنــان بــه امــر عــادی و طبیعــی تبدیــل شدهاســت؟ و هـزاران چـرای دیگــر . ...اگــر در
جامعـهی امــروز مــا خانــوادهای را مــورد ارزیابــی قـرار دهیــم ،دیــده میشــود کــه رسپرســت خانــواده بـرای امـرار معــاش بایــد کار پیــدا
کنــد و خانــوادهای چنــد کســی را مدیریــت کنــد  .بـرای کســب درآمــد بایــد مطیــع سیســتم و نظامــی باشــد کــه جمهــوری اســامی
بـرای جامعــه تعریــف کــرده و میخواهــد بـرای او کار کنــد و تســلیم او شــود .چـرا کــه در حــال حاظــر بیشــر کارخانــه و مکانهــای
کــه مــردم ب ـرای معیشــت خــود و خانــوادهی خــود بــه آن مراجعــه میکننــد در زیــر ســلطهی رسمای ـهداران و کارگرداننــدگان نظــام
جمهــوری اســامی هســتند .رسپرســت خانــواده مجبــور اســت کــه هــر گونــه هتــک حرمــت و دســتور و اوامــر کســانی کــه بــر ایــن
مکانهــا مدیریــت میکننــد را تحمــل کنــد .چنانچــه فــرد مزبــور حقارتهــای اعاملشــده توســط سیســتم دولتــی را نپذیــرد بایــد
بــه دنبــال کارهــای کاذبــی همچــون دستفروشــی ،باربــری و  ...بــرود کــه نیازهــای زندگــی او را تامیــن منیکنــد .خانــوادهی فــرد
مزبــور بیپولــی و بیــکاری را منیپذیــرد؛ چــون در جامعــه رسپرســت خانــواده مســئولیت اول را نســبت بــه خانــواده دارد و رسانجــام
مــرد خانــواده منیتوانــد ایــن وضعیــت را قبــول کنــد یــا خودکشــی میکنــد یــا بــه مــواد مخــدر روی مـیآورد یــا تســلیم میشــود.

کــرد .اگــر بــه مدرس ـهها ،بــه دانشــگاهها ،بــه کارگاههــا ،بــه مســاجد و بــه مجالــس خانوادگــی و میهامنیهــا و تاالرهــا و اســتادیوم
ورزشــگاهها و  ...بنگریــم ،بــا پدیدهــی تفکیــک جنســیتی روبــرو میشــویم کــه در مــکان هــای نامــرده و جامعــه دیــده میشــود.
یکــی از دالیــل اساســی بهوجــود آمــدن مشــکالت و عقدههــای جنســی در ایــران ،تفکیــک جنســیتی اســت  .چگونــه ایــن امــر
موجــب چنیــن مشــکالتی میشــود؟ مــردان یــا جوانــان از دوران مدرســه دچــار جدایــی جنســیتی میشــوند و از جنــس مخالــف
خــود شــناختی بــه دســت منیآورنــد .ایــن مســئله در طــرف مقابل(زنــان) هــم همینطــور میباشــد .ایــن سیاســت تبعــات منفــی بــه
همـراه خواهــد داشــت .باعــث کشــش بیشــر جنســیتی ،کشــف کــردن جنســیت مخالــف و تحریــک حــس کنجــکاوی ،روابــط پنهــان
و پ��ر خطــر میــان دخ ـران و پ ـران ،رفتارهــای پرخطــر جنســی و آســیبهای عمیــق اجتامعــی میگــردد.
اگــر در خانــواده وضعیــت جوانــان را ارزیابــی کنیــم بدیــن شــیوه اســت :در هــر جامع ـهای جوانــان انــرژی و پتانســیل آن جامعــه
هس��تند .یک�یـ از مش��کالتی کهــ جوانــان روبهرویشــ ش��دهاند ،طـ�رز نگرــش آنهــا ب��ه زندگـ�ی اسـ�ت .تعریــف جوانــان از زندگــی ایــن
اســت کــه الگوهــای مــادیِ تعریــف شــده از ســوی سیســتمهای رسمایــه جهانــی را بــه هــر قیمــت و در هــر ســطحی کــه بــوده ،فراهــم
سـ�ازند .سیاس ـتهایی کــه دولــت بــر روی جوانــان اعــال میکنــد عمومــا پدیدههایــی ماننــد بیــکاری ،اعتیــاد ،بیخالقیــت کــردن،
عــدم تامــل صحیــح در خصــوص زندگــی و ...میباشــد .بســیج کــردن جوانــان یکــی از سیاس ـتهای جمهــوری اســامی اســت کــه
بــر روی جامعــه و بــه خصــوص جوانــان اعــال میشــود .مرحلـهی اول بســیج کــردن از دوران مدرســه و بســیج دانشآمــوزی رشوع
میشــود .دولــت ســعی دارد جوانــان را زیــر اســم دفــاع از کشــور و ملــت ای ـران بــه درون بســیج بکشــاند .دانشآمــوز بســیجی از
هــان دوران کودکــی بایــد بـرای حاکمیــت ایـران نقــش ســتون پنجــم را ایفــا منایــد .در واقــع حاکمیــت ایـران بــا ترویــج و تشــویق
فرهنــگ جاسوســی در میــان فــرد فــرد اعضــای جامعــه باعــث از میــان رفــن بنیادهــای اخالقــی جامعــه کــه بــر مــدار اعتــاد متقابــل
بنــا شــدهاســت ،میگــردد .ایــن رویکــرد باعــث اســتفاده از نیــرو و توامننــدی جوانــان بــه صــورت اب ـزاری و ســودجویانه میگــردد.
در ایــن مقالــه ســعی کردیــم کــه مشــکالتی کــه جوامــع ایـران و بــه خصــوص جامعـهی کــورد ،بــر اثــر اجـرای سیاسـتهای نسلکشــی
فرهنگ��ی و عارضههایــی چــون بســیج و ب ـیکاری و اعتیــادی کــه نظــام جمهــوری اســامی ب ـرای خلقهــای ای ـران بــه ارمغــان آورده
اســت را مــورد ارزیابــی ق ـرار بدهیــم .بازهــی تاثیرگــذاری ایــن سیاســتها بــه گســرهی متــام اقشــار و الیههــای اجتامعــی بــوده و
بیوقفـ�ه در حـ�ال اجراسـ�ت .امـ�ا بایـ�د پرسـ�ید کـ�ه چگونـ�ه میتـ�وان در برابـ�ر ایـ�ن سیاسـ�تها مقاومـ�ت کـ�رد؟ در نتیجـ�هی بایـ�د
ابزارهــای محاربهــی نظــام بــا خلقهــا را شــناخت و نیــز دانســت کــه هــر شــخص قســمتی اســت از بســر حمــات فرهنگــی ،اجتامعــی
و سیاســی ســاختار دولــت اســت .بدیــن شــکل در وهلــه اول تــوان تشــخیص و بعــد انگیــزه ایســتادگی در برابــر هجــوم بیرحامنـهی
نظــام دولتــی در جامعــه شــکوفا میگــردد.

م��ادر نق��ش اساس��ی در آمــوزش فرزنــدان و کارهــای درون خانــه دارد .مــادر هــم ب ـرای مدیریــت خانــواده و معیشــت زندگــی در
جنبوج��وش اس��ت .در جامعـهی س��نتی ای��ران زنــان مث�لـ م��ردان منیتواننــد بــه کارهــای بیــرون از خانــه بپردازنــد و دولــت نیــز بــه
ایــن ذهنیــت بــا توســل بــه قانــون اساســی پــر و بــال میدهــد .ایــن نیــز یکــی از سیاســتهای جنســیتگرایانهی نظــام میباشــد .نظــام
جمهــوری اســامی بــا ذهنیــت جنســیتگرای خــود کــه مــرد را باالتــر و واالتــر از زن میدانــد در میــان جامعــه وضعیــت وخیمــی
را بـرای زنــان بهوجــود آورده اســت و دیدگاهــی کــه زن نبایــد از خانــه بیــرون بــرود و در عرصههــای کاری بیــرون از خانــه مشــغول
تامیــن احتیاجــات خانــواده باشــد را بهوجــود آورده اســت .از ایــن منظــر نگریســته میشــود کــه اگــر زن از خانــه بیــرون بــرود دچــار
آســیبهای اجتامعــی و مشــکالت عدیــد اخالقــی میشــود .حــال آنکــه مثالهــای نقــض کثیــری وجــود دارد کــه زنــان در جامع ـهی
ایـران میتواننــد تــا حــدی پیــش برونــد .امــا در چارچــوب محدودههایــی کــه دولــت از پیــش تعیــن کــرده اســت و در بیشــر مــوارد از
آن فراتــر منیرونــد .بــه عنــوان مثــال زنــان میتواننــد در مشــاغلی همچــون معلمــی ،پرســتاری و مــواردی از ایــن دســت فعالیــت کننــد.
حــال ایــن پرســش جاریســت کــه چـرا درصــد بزرگــی از مــردان جامعــه بــه دنبــال مســائل جنســی میرونــد و بــه کســانی کــه بـرای
بهدســت آوردن پــول ،تنفروشــی میکننــد ،تجــاوز میکننــد؟ بایــد ایــن مســئله را آســیب شناســی کــرد و رسچشــمهی آن را پیــدا
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در ایــن مقالــه ســعی بــر آن گردیــده کــه در مــورد جایــگاه رســانه و نقــش ویــژهی آن در جامعـهی
مخاطــب و ابزارشــدگی ایــن فنــاوری ،در خدمــت دولتهــای رسمایــهداری و بهاالخــص دولــت
جمهــوری اســامی ای ـران بپردازیــم .در ایــن راســتا ابتــدا دســت بــه تعریــف رســانه ؛ چیســتی و
کیســتی مخاطــب و انــواع آن و ســپس تاثیـرات آن بــر نهادهــای اجتامعی-فــردی مــی پردازیــم .بـرای
پاســخ درســت بــه ایــن پرســش بایــد پویشــی در جزئیــات ریزنهادهــای ســازندهی اجتــاع و هویــت
اجتامعی-فــردی کــه رســانه بــه عنــوان جامعـهی هــدف آن را مخاطــب میگیــرد؛ انجــام دهیــم .کــه
از مهمتریــن آنــان میتــوان بــه پرس ـشهای زیــر اشــاره منــود:
تاثیرات رسانهها و یادگیری اجتامعی

وامنایی زنان و جوانان در رسانه جمهوری اسالمی ایران

رسانه یا  Mediumبه معنی رساندن و رساننده
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یکــی از بنیادیتریــن فاکتورهایــی کــه باعــث ارتبــاط و پدیــد آمــدن تجربیــات و همچنیــن

ادراک محیطــی در انســان و جانــوران میباشــد؛ مجموع ـهای از اندامهــای رســاننده اســت کــه عبــارت هســتند از چشــم ،گــوش،
بینــی ،زبــان و پوســت کــه در واقــع نقــش انتقــال دهنــده و یــا ابـزار رســانهای را ایفــاء میمناینــد .دادههــای محیطــی و تصاویــر
پیرامونــی را بــه مغــز رســانده و در نهایــت جمـعآوری و طبقهبنــدی ایــن دادههــا و نگارههــا را مغــز بــه عهــده دارد .ایــن عملکــرد
در چارچــوب و توســط قــر مغــزی (کورتکــس) و بــه خصــوص لــوب پیشــانی کــه کنــرل کننــده و تنظیــم کننــدهی توابــع اجرایــی
و بــا خودلگامــی یــا اتوکنــرل ،برنامهریــزی ،اســتدالل و تفکــر انتزاعــی در ارتبــاط اســت؛ صــورت میپذیــرد.
نکت ـهای کــه مهــم اســت و در رونــد تحقیــق مثمرمثــر محســوب میگــردد ،بدیــن ق ـرار اســت کــه بخشــی از قــر مغز(مــخ) کــه
ویــژهی بینایــی اســت بــه می ـزان زیــادی در نــوع انســان ،بزرگتــر از مابقــی قســمتهای دیگــر مغــز اســت .مهــم بــودن ایــن
موضــوع بدیــن خاطــر اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بخــش حجــم بزرگــی را در بـه یــادآوری ،یادگیــری و تاثیرپذیــری از محیــط
دارد  ،در نتیجهــ بخ��ش بیناییــ یک��ی از ابزاره�اـی رس��انهای(  )Mediaاســت کــه بیشــرین ،قدرتمندتــر و قابــل ملستــر تصاویــر
و دادههــای محیطــی را بــه انســان انتقــال میدهــد.
در واقــع بــه هــر یــک از ایــن اندامهــا «رســانه  »Mediumاطـلاق میگ��ردد .ب��ه اج�ماع آنهـ�ا «ابزارهـ�ای رسـ�انهای »Mediaگفتــه
میشوــد .تــا اینجــای بحــث ،ســعی گردیــد نقــش رســانه در طبیعــت و ارگانیســم ارتباطی-انتقالــی انســان و پیرامــون او بــه
پردازیــم .در ایــن قســمت بــه معرفــی رســانههای دیگــر کــه جــزء دســتاوردها و ناقــان ،تجــارب ،احساســات ،آداب و رســوم و
خواسـ�تههای مـ�ادی و معنـ�وی در روابـ�ط بیناانسـ�انی میباشـ�د ،میپردازیـ�م.
برخی از ابزارهای رسانه را میتوان به صورت زیر نام برد:
•منرب ,تریبون
•عکس ,کتاب ,روزنامه
•رادیو ,تلویزیون ,سینام
•اینرتنت
سوال اینجاست؛ رسانه چه چیزهایی(سوژههایی) را انتقال میدهد؟
در اینجــا بایــد یــادآور شــد کــه رســانه در ماهیــت خویش(خودی-خــود) خنثــی قلمــداد میگــردد .ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه
ایــن رونــد تــا بــه انتهــا نیــز چنیــن اســتمرار دارد .در حقیقــت ابزارهــای رســانهای بــا توجــه بــه ایـ ن کــه تابــع و زیــر نفــوذ کدامیــن
و چــه اهــداف ،مقاصــد ،نیــات [چهارگان ـهی فردی-جمعــی و مادی-معنــوی] ق ـرار میگیرنــد و دچــار دگردیســی میشــوند .در
ایــن راســتا دارای عملکــرد و شــکلوارهی منفی(مــر) و مثبت(مفیــد) میگــردد .هــان گونــه کــه گفتیــم ،رســانه نقــش شمشــیر
داموکلــس( )Damoclesرا بــازی میکنــد کــه بــا مــوی نازک(اســب) بــر رس اســتفاده کننــده و مخاطــب خویــش ،هــر آن ممکــن
اســت فــرود آیــد.
در میــان رســاناهایی کــه در بــاال نــام بردیــم ،رســانههای دیــداری و شــنیداری از درجـهی اهمیــت فراوانتــری برخــودار میباشــد
بــه دو دلیــل:
 طبــق تحقیقــات انجــام گرفتــه انســان یــا جانــور  ۹۰درصــد تغییـرات محیــط پیرامونــی خــود را بــا توســلبـ�ه دو انـ�دام ‹ چشـ�م› و ‹گـ�وش› بـ�ه مغـ�ز منتقـ�ل میکنـ�د.
انســان بــه خاطــر حجــم بــزرگ بخــش حافظ ـهی صوتــی و تصویــری در مغــز از توانایــی بازیافــت و بــهیادسـ�پاری و یادگیرــی بیش�تری برخ��وردار نیس��ت و از مابقیــ بخشه��ای رس��انهای همچــون بینــی ،زبــان
و پوســت بهرهمن��د میباش��د .تاثیرپذیــری ،یادگیــری و ارتباطــات انســانی و ارتباطــات اجتامعــی از طریــق
دیــداری و یــا مشــاهدهای راحتتــر و رسیعتــر صــورت میگیــرد .ایــن موضــوع بــه خاطــر قابلیــت رســانهی
دیــداری و شــنیداری ،احساســات اینهامنــی و همزادپنــداری را در مخاطــب بــر میانگیــزد .ایــن باعــث
عمــق نفــوذ بیشــری در مخاطــب میشــود.
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بــا توجــه بــه ایــن گفتههــا تصاویــر دریافتــی و امــر مشــاهده ،یکــی از ارکان اساســی یادگیــری و الگوپذیــری در انســان و اجتــاع
انســانی محســوب میگــردد .در ایــن محوریــت بــه بحــث رســانهی دیــداری و شــنیداری همچــون تلویزیــون بــه پیــش کشــیده
میشــود .در اینجــا جــای دارد کــه بــه مختــری در خصــوص تلویزیــون نــگاه بیندازیــم.
شــاید بتــوان گفــت کــه پــس از اخـراع دوربیــن عکاســی کــه بــه گفتـهی برخــی از صاحــب نظـران «جهــان و انســان را بایــد قبــل و
بعــد از اخـراع دوربیــن عکاســی مــورد بررســی قـرار داد» .ایــن نشــان از عمــق تاثیــر بــر هویــت فــردی و هویــت جمعــی کــه یــک
پدیــده در تاریــخ میگــذارد .ایــن مقطــع زمانــی را وادی مشــرک تکنولوژی-اجتــاع میتــوان یــاد کــرد .بــا گــذار از ایــن مقطــع
( ۱۸۱۶جــوزف نییپــس ،ویلی��ام تالب��وت ،مخرتعـ�ان دوربی��ن عکاس��ی بـ�ه شـ�کل امرــوزی آن) بــه زمــان حاکمیــت پــردهی ســفید و
مس��حورکنندهی س��ینام پ��ای میگذاریـ�م .ب ـرادران لومیــر در ســال  ۱۸۹۵ســینامتوگراف (اولیــن دوربیــن فیلــم بــرداری) را اخ ـراع
کردن��د .ســینام را معجــزهی قــرن بیســتم میخواننــد .ایــن دوران را میتــوان شــکنگاه میــان دوران کالســیک و مــدرن دانســت.
تف��اوت می��ان دو جهانبینیــ را بای��د ساکن-ایســتا و پویا-متحــرک نــام نهــاد.

آغاز امپراتوری سینام و تلویزیون
ظهــور ســینام آغــازی بــر پایــان ســکون و عکسهــای تــک مــن ،تــک پیــام ،تــک تاویــل و حقیقــت منجمــد شــده دانســت .امــا
آغــاز بــر چــه چیــز؟
توهم واقعیت پنداریِ  ،امر مجاز
دیــدن جهــان رویدادهــا و معناهــا از دیــدگاه و پنجــرهی فــرد یــا گروهــی دیگــر ،ایــن باعــث تاثیرپذیــری و
الگوپذیــری از تصاویــر دریافتــی
در واق��ع توهــم حرکــت را در بیننــده بوجــود میآورنــد ،تصویــر متحــرک (ســینام ،تلویزیــون) از مجموعـهای
از قابهــای انف ـرادی تشــکیل شــدهاند کــه زمانــی کــه بــه رسعــت و پشــت رسهــم منایــش داده میشــوند،
حــس و تصــور حرکــت را مخاطــب پدیــد مـیآورد.
اساســا از ســینام میتــوان بــه عنــوان هــر هفتــم یــا اجــاع هرنهــا میتــوان یــاد کــرد .بنــا برایــن دارای
گس�تره و عم��ق معناییــ و ادراک��ی نس��بت ب��ه دیگــر هرنهــا دارا میباشــد .ایـ�ن موضـ�وع باعــث ایــن پدیــده
میگــردد کــه مخاطــب بــا توجــه بــه ایــن گســره و زمینههــای فکــری خویــش دســت بــه بــاز معنادهــی بــه
مــن تصویری(فیلــم) میشــود ،ایــن را تاویــل ،تفســیر و ادراک شــخصی را پدیــد م ـیآورد.
همزادپنــداری و احســاس اینهامنــی بــا مطالــب موجــود در تصاویرپخــش گردیــده ،باعــث عمــق نفــوذ
پیامهــای گنجانــده در آن میگــردد .منظــور از عمــق نفــوذ پیــام تاثیــر ایــن مفاهیــم بــه ضمیــر ناخــودآگاه
انســان و بــه کنــرل گرفــن احساســات ،باورهــا و ادراکات بــه صــورت غیرمســتقیم
ایــن نکتـهای بنیادیــن در بحــث ارتباطــات محســوب میگــردد ،کــه هــر منت(شــنیداری ،دیــداری ،نوشــتاری ،رفتــاری) دارای معانــی
و پیامهــای مختــص بــه خــود میباشــند .در اینجــا بـرای توضیــح کاملتــر بایــد بــه گفتـه یکــی از صاحــب نظـران ارتباطــات اشــاره
کنیـ�م« پیــام شــامل هــر نوشــته ،تصویــر و حتــی صــدا اســت و هــر پیــام پدیــدهای منحــر بــه فــرد اســت؛ اگرچــه پیــام واحــدی
بارهـ�ا خلـ�ق گـ�ردد ،چراکـ�ه یـ�ک پیـ�ام منیتوانـ�د دقیقـ�ا از هـمان راه قبـ�ل یـ�ا بـ�ا زمینـ�ه پیشـ�ین ارسـ�ال ،تکـ�رار و دریافـ�ت شـ�ود».

کشف شوکران؛ جادوی تصویر
در حقیقــت کشــف اســتعدادهای بلالقــوه درون ســینام یــا تصاویــر و گســردهتر و ارتقــاء آنهــا بــه ســطح تاثیرگــذار و فلجکننــده
ای کــه در خدمــت دولتهــا و حکومتهــای رسمای ـهداری و متامیتخــواه بــاز میگــردد بــه آملــان  1933و در زمــان حکومــت
رایــش ســوم یــا آملــان نــازی بــاز میگــردد .در ایــن موقعیــت زمانــی و مکانــی بــود کــه حــزب نــازی بــه قــدرت و عمــق نفــوذ رســانه
و خــواص پیامرســانی ایــن پدیــدهی جــوان و تــازه ظهــور پــی بــرد .در ایــن راســتا در ســدد برســاخت ســازمانی بســیار مرکزگـرا کــه
وظیفــه وجــودی و خــط مشــی آن بــر اســاس تســلت و نظــارت کامــل و فراگیــر بــر متامــی حوزههــای فکــری و زیســتی جامعـهی
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
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آملــان گرــدد ،کردن��د .ای��ن کارکــرد در بنیاــن نه��اد و س�اـزمان وزارت رایـ�ش سـ�وم ،مـ�ردم و پروپاگانـ�دا((Reichsministerium für
 Volksaufklärung und Propagandaک��ه دکــر پــاول یــوزف گوبلــز را در رأس خــود داشــت و مســئول نظــارت بــر مطبوعــات
و فرهن��گ آمل�اـن بوــد .در ایــن میــان چنــد نکتــه در اهــداف طرحســاخت ایــن ســازمان رســانهای و تبلیغاتــی مهــم اســت کــه بــه
رشح زیــر میباشــد:
تولیــد برنامههــا بــر اســاس اصــل تولیــد تقاضــا در مخاطبیــن یــا جامعــه بــا توســل بــه اهــرم تبلیغــات و در
ادامــه عرضهمنــودن و تزریــق تفک ـرات و اهــداف نــژاد پرســتانهی خویــش در قالــب برنامــه و فیلمهــای
ســاخته شــده
در ایــن دوران مــا شــاهد گــذار از رویکــرد شــعاری و فرمالیســتی در تولیــد و ســاخت فیلمهــا و تولیــدات
فرهنگــی هســتیم و ورود بــه دورانــی کــه مفهــوم و هــدف اثــر بــه شــیوهای پیچیــده و در الیههــای زیریــن
اثــر گنجانــده شــده اســت .ایــن رویکــرد بیشــر در تولیــد برنامههایــی کــه جامع ـهی هــدف و مخاط ـب
آنهــا مشــخص بــود روی داد .منــون عینــی ایــن موضــوع را در تولیــد برنامههایــی کــه ب ـرای خانوادههــای
آملانــی در وزارت تبلیغــات آملــان نــازی مشــاهده کــرد .تولیداتــی کــه درون مایـهی بیشــر آنــان بــا محوریــت
نســتالوژی و حــرت زندگــی روســتایی منطق ـهی باواریــا خالصــهمیگردیــد.
اشــاعهی تفکــر و امتســفر ذهنــی تــرس از دیگــری یــا بیگانــه معرفــی قومیتهــا همچــون یهودیــان و دیگــر
قومیتهــای آملــان و همچنیــن دگراندیشــان و کمونیسـتها بــه عنــوان خائــن و نفــوذی
اســتیال ،تحکیــم و بســت هــر چــه بیشــر اقتــدار هیتلــر و حــزب نــازی و گســرش ذهنیــت دولت-ملت«یــک
دولــت ،یــک ملــت ،یــک پرچــم»
ظرفیتســازی در راســتای تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری بلنــد مــدت و عمیــق بــر متامــی عرصههــای زیســتی
و روانــی مــردم
پدید آوردن ذهنیت و تفکر یکسان و همگون مردم یا تودهسازی جامعه
بـرای روشــن شــدن بیشــر موضــوع منونـهای را در ایــن رابطــه میآوریــم ،تولیــد فیلــم تبلیغاتــی بــه نــام پیــروزی اراده کــه ســاخته
فیلمســاز آملانــی لنــی ریفنشــتال دربــاره و بــا محوریــت کنگــره حــزب نــازی در ســال  ۱۹۳۴در نورنــرگ میباشــد .درون مای ـهی
ایــن فیلــم در بــر دارنــدهی ســخرنانی عــدهای از رسان حــزب نــازی از جملــه آدولــف هیتلــر میباشــد .پیــروزی اراده در ســال ۱۹۳۵
اکـران شــد .ایــن فیلــم جنبههــای هــری ،تبلیغاتــی ،خــری و سیاســی اســت و هامنگونــه کــه گفتیــم تولیــدات رایــش بــا نظــارت
گوبلــز بــه صــورت غیرمســتقیم مفاهیــم مــورد نظــر سیســتم را بــه آحــاد مــردم تزریــق میمنــود .متامــی هزینههــا و تالشهــای
کــه دول رسمای ـهداری و فاشیســتی در راســتای کنــرل و بــه کارگیــری رســانه ب ـرای الگوپــردازی فردگرایانــه اعــال میگــردد .در
واقــع بـرای همراســتایی و یکـی منــودن فضــای فکــری و زیســتی جامعــه انســانی بــا مطالبــات و خواســتههای آنــان کــه بــر اســاس
ســود و قــدرت بیشــر پایــه ریــزی شــده اســت .البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن اســتفادهی ابـزاری از رســانه تنهــا مختــص بــه
دول��ت فاشیس��تی رای��ش س��وم منیباش��د .پی��ش از آمل��ان دولـ�ت بریتانی��ا اق��دام بــه بهرهگیــری و سوءاســتفاده از اب ـزار رســانه و
تزری��ق پی��ام خ��ود در قالبهـ�ای ن��رم گردی��د ایــن بح�ثـ را نیزــ در بیبیســی میتــوان دیــد.
بیبیسـ�ی د ر  ۱۸اکتــر ســال  ۱۹۲۲بــا نــام «رشکــت ســخنپراکنی بریتانیــا بــا مســئولیت محــدود»(�The British Broadcast
 )ing Company Ltdبنیــان گذاشــته شــد .در  ۱۹۲۷تحــت عنــوان «بنــگاه ســخنپراکنی بریتانیــا» بــا دریافــت پروانــه ســلطنتی
تبدیــل بــه یــک رشکــت دولتــی ،وابســته و زیــر نظــر وزارت امــور خارج ـهی بریتانیــا رشوع بــه فعالیــت کــرد .هــدف بنیادیــن
و وج��ودی بیبیس��ی  ،بیش�تر در پ��ی ظرفیتســازی در ســاختار فکــری جامعــه هــدف اســت تــا ایجــاد رویکردهــای رسیــع
رفتــاری در مخاطبــان خویــش میباشــد .بدیــن معنــی کــه ایــن رســانه مزبــور رویکــردی بلنــد مــدت در راســتای عمــق نفــوذ هــر
چــه بیشــر در میــان متامــی اقشــار و الیههــای اجتامعــی در پیــش گرفتــه اســت .ایــن راهــکاری بــر تســلت متــام عیــار و دراز
مــدت و ماندگارتــر در میــان جوامــع اســتعامری هــدف ،محســوب مــی گــردد .ایــن هــدف بــه صــورت آشــکاری بــا اهــداف دیگــر
رســانههای رسمایـهداری متفــاوت اســت .ایــن نظــرگاه در ارتباطــات رســانهای بریتانیایــی؛ بــدور از شــعارزدگی ،عمیــق و پیرشونــده
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اذهــان عمومــی و مانایــی داداههــا در ایــن نــوع برخــورد رســانهای بیشــر از دیگــر بنگاههــا و رشکتهــای خــری اســت.
پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم دول فاتــح بــه تجمیــع نظــری دربــارهی دسـتیافتههایی کــه در طــول جنــگ گــردآورده بودنــد
رســیدند .در واقــع در ایــن نتیجهگیــری و بازخوانــی و یادگیرهــای کــه از وزارت تبلیغــات و مــردم آملــان نــازی کســب منودنــد نقــش
بس ـزایی در ایــن رونــد داشــت .آنهــا بازخوانیهــا را هم ـراه بــا ارتقــاء همهجانب ـهی آن عرصههــا و حوزههــا فکــری و زیســتی
برآمدنــد .پایــان دولــت رایــش ســوم ،رسمایـهداری بینامللــل را بــه نتیجـهی گــذار از الگــوی مدرنیتــه کــه شکسـتخورده ،خشــک
و بـیروح بــود رســانید و رفــن بــه طــرف پسـتمدرن یــا فـرا مــدرن منــود .ایــن رویکــرد از تبعــات سیســتم برتــون وودز (Bretton
 1942 )Woods systemبــاز میگــردد.
پ��س از ای��ن دوران رسمای��هداری ب��ه دوران امپریالیسمــ-رسمایهداری دخ��ول میکن��د .امپریالیســم بــه قــدرت جهانگســر و
اســتیالی(هژمونی) کامــل و غالــب بــر جهــان فکــری و عملکــردی متــام جهــان تبدیــل گشــت .ایــن اســتیال از طریــق چهــار شــاخه
کــه شــامل اقتصــادی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و نظامــی صــورت میگیــرد .ایــن اســتیال ب ـرای شــکلدهی هویــت فــردی و اجتامعــی
جهــان میباشــد .اختــه منــودن فکــری و ناتوانــی فیزیکــی و در نهایــت از خــودبیگانگــی از خویــش ،جامعــه و جهــان پیرامونــی ،در
هدفــگاه اس ـراتژیک رسمای ـهداری میباشــد.
بحــث رســانه در زیــر گــروه عرص ـهی فرهنگی-اجتامعــی ق ـرار میگیــرد .منــون بیرونــی آن بــروز مقطــع پســت مدرنیتــه کــه زیــر
چــر امپریالیســم اســت .نشــانههای هویتــی پســت مدرنیتــه بــه ســه فــرم بــروز میکنــد ،از جملــه
•رنگ باخنت عقیده و ایامن به تبیینهای عقالنی (علمی) ()Bell, 1976
•افــول اهمیــت و مرکزیــت کار در زندگــی روزمــره و پیدایــش جامعـ ٔه پســاصنعتی کــه مبتنــی بــر مرصفگرایــی و فراغــت
است)Featherstone, 1991( .
•قـ�دترت رو بــه افزایــش رســانه ه��ا در بـ�ه گ��ردش در آوردن کرثت��ی از تصاوی��ر و مت��ون در می��ان مخاطب��ان جهان��ی (�Kell
)ner ,1995; Ang 1996
هــان طــور کــه میدانیــد یکــی از ارکان و شناسـههای دوران اکنــون ،رســانه اســت و قــدرت و نفــوذ آن در خدمــت رسمایـهداری
جهانــی و بخصــوص آمریــکا ق ـرار دارد .بــا پیرشفــت تکنولــوژی و ظهــور ماهــواره و در نهایــت رویکار آمــدن پدیــدهای بــه نــام
اینرتنــت پــازل رســانهای کاملتــر و تنگتــر شــد .تنگتــر بدیــن معنــی کــه بــر متامــی عرصههــای زیســتی ،ســاحت خــودآگاه و
ناخــودآگاه جامعــه تاثیــر دارد .ایــن تاثیرگــذاری از طریــق مببــاران اطالعاتــی و تبلیغاتــی بـرای کانالیــزه منــودن رفتارهــای مخاطبــان
و همچنیــن ب ـرای تاثیرگــذاری هرچــه بیش ـراقدام بــه آمارگیــری و تحلیــل منــودن عکسالعمــل بیرونــی مخاطبــان خــود میکننــد
و در ایــن راه تــاش و هزینهه ـای مالــی زیــادی رصف میمنایــد .صاحبــان رســانه ،ایــن عمــل را از طریــق شناســایی جامع ـهی
هــدف و مخاطبــان تشــکیل دهنــدهی آن انجــام میدهنــد .ســوال بنیادیــن ایــن اســت مخاطــب کیســت؟ و چ ـرا ب ـرای اربابــان
رشکتهــای رســانهای رسمایهداری(بیناملللــی ،منطق ـهای و بومــی) شناســایی منــودن آنــان مهــم اســت؟
مخاطب کیست؟
مخاطــب شــا هســتید؛ هــر روز ،هــر دقیقــه و هــر لحظــه شــا را بــه عنــوان مخاطــب قلمــداد میکننــد .شــا هیــچ ارادهای
ب ـرای قبــول یــا عــدم قبــول ایــن سوژهشــدگی نداریــد.
در واقــع هــر متنی(هــری ،شــنیداری ،تصویــری ،نوشــتاری) کــه از جانــب فــرد یــا گروهــی پدیــد میآیــد ،هنگامــی تبدیــل بــه پیــام
و یــا اثرهــری و مثمرمثــر و تاثیرگــذار خواهــد شــد ،کــه فــرد یــا اجتامعــی آن را مشــاهده کننــد و مــورد خوانــش ق ـرار دهــد .در
حقیقــت گیرنــدهی پیــام رشکتهــای رســانهی را مخاطــب مینامنــد .در ایــن راســتا ب ـرای تاثیرپذیــر منــودن هــر بیشــر مخاطــب
یــا مخاطبــان ،مــن یــا پیــام نهفتــه در اثــر بایــد بــر اســاس فاکتورهــا و ویژگیهــای مخاطبــان طرحریــزی گــردد.
مطالعــات آکادمیــک ایــن مخاطــب ذهنــی را بــه گون ـهای دیگــر توصیــف کــرده اســت .هارتلــی( )Hartleyدر کتاب شــناخت
خــر ( )Understanding News1982هفــت نــوع مشــخصه در مــورد ایــن مخاطــب ذهنــی بــر میشــمرد کــه بــه تولیدکننــدگان
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رسـ�انهها کمـ�ک میکنـ�د موقعیـ�ت اجتامعـ�ی مخاطـ�ب خـ�ود را تعریـ�ف کـ�رده و بـ�ا او همـ�راه شـ�وند:
تصویر از خود
جنسیت
گروه سنی
خانواده
طبقه
ملیت
قومیت
فیســک ( )Fiskeدر کتاب فرهنــگ تلویزیــون ( )Television Culture1987چهــار مشــخصه دیگــر بــه ایــن هفــت مشــخصه اضافــه
مـ�ی کنـ�د:
تحصیالت
دین
عقاید سیاسی
موقعیت (جغرافیایی)
هارتلــی تاکیــد کــرد کــه گاهــی ممکــن اســت برخــی از ایــن مشــخصهها بــا یکدیگــر ترکیــب شــوند یــا بــا هــم در تعــارض ق ـرار
داشــته باشــند؛ بــه طــور مثــال ،برخــی مفاهیــم مربــوط بــه ملیــت و برخــی از انــواع قومیتهــا (هارتلــی  )1982:69همچنیــن
مشــخص نیســت ایــن مشــخصهها تــا چــه حــد بــا هــم برابــر هســتند و در موقعیتهــای خــاص کــدام یــک بــر دیگــری برتــری
دارد.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و فاکتورهــا اربابــان رســانهای اقــدام بــه تولیــد برنامههــا ،اخبــار ،فیلمهــا ،رسیالهــا ،موزیکهــا و در
یــک کالم تولیــد محصــوالت رســانهای میمناینــد .لحــاظ کــردن ایــن فاکتورهــا در مرحلــهی پیــش تولیــد صــورت میگیــرد .در
اینجــا بهــر اســت منونـهی بـرای عینــیمنــودن موضــوع بیاوریــم:
در دهــه  1980مجریــان کارآمــوز در رادیــو محلــی ایندیپندنــت( )Independent Local Radioیــک شــنونده فرضــی بــه نــام
«دوری��ن» داشــتند .بــه آن هــا گفتــه مــی شــد کــه او را بــه عنــوان شــنونده منونــه در نظــر بگیرنــد .بــه آنهــا همچنیــن در مــورد
ســن ،عالیــق ،عادتهــا ،خانــه و همــر دوریــن توضیــح داده مــی شــد .او فــردی تحصیــل کــرده و باهــوش اســت کــه ممکــن
اســت بــه هنــگاه گــوش دادن بــه رادیــو متــام حواســش بــه برنامــه رادیویــی هــم نباشــد .دوریــن ممکــن اســت لزومــا اصطالحــات
طوالنــی و پیچیــده را نیــز متوجــه نشــود؛ البتــه ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه دوریــن کــودن اســت یــا بایــد بــا وی در ســطح پاییــن
صحبــت کــرد امــا آنهــا بایــد مطمــن شــوند او آنچــه در رادیــو گفتــه میشــود را میفهمــد و میتوانــد بــا آن ارتبــاط برقـرار کنــد.
از آنهــا خواســته میشــد ،بــه گون ـهای در مــورد دوریــن و همــر او صحبــت کننــد؛ گویــی کــه آن دو را مــی شناســند.
هــان طــور کــه ســعی بــر اب ـراز آن شــد ،میتــوان بیــان منــود کــه پــس از  1945میــادی رســانههای رسمای ـهداری از رویکــرد
تودهمحوران ـهی کــه بــر اصــل توده-مخاطــب تاکیــد داشــت و منــون برونــی خــود را در وزارت پروپاگانــدا آملــان نــازی میشــود،
مشــاهده کــرد؛ گــذار کــرد و رویکــرد و جامعـهی هــدف خــود را بــه شــکلی هدفمندتــر و نقطهایتــر انتخــاب و در همیــن مبنــا
اقــدام بــه تحقیقــات پیشتولیــد و پــس از آن رشوع بــه تولیــد برنامــه میمناینــد .در واقــع بســیار حســاب شــده و تخصصــی و
هدفگــذاری شــده دســت بــه تولیــد میکننــد .ایــن را مهندســی فرهنگــی از طریــق رســانه میگوینــد .نکتــه را بایــد در اینجــا
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یــادآور منــود کــه در ادبیــات رســانهای دولتهــا بــر روی کلم ـهی هنجارپذیــری و بخصــوص فرهنــگ پذیــری فــرد فــرد جامعــه
تاکیــد فراوانــی میگــردد.
استوارت ازکمپ ،در کتاب روانشناسی اجتامعی کاربر به رصاحت بیان میمناید که:
فرهنــگ پذیــری عبــارت اســت از فرآینــد القــا و تقویــت ارزشهــا ،باورهــا ،ســنتها و معیارهــای رفتــاری ،و دیــدن واقعیتــی کــه
توســط اعضــای یــک فرهنــگ خــاص پذیرفتــه شــده اســت.
پرسشــی کــه بایــد پرســید ایــن اســت کــه کــدام و چــه نــوع فرهنگــی؟ در اینجــا بــا توجــه بــه محدودیتهــای ایــن مقالــه
بــه لحــاظ موضوعــی پاســخ بــه ایــن پرســش را بــه زمــان دیگــری محــول میکنیــم .امــا تنهــا یــک نکتــه وجــود دارد فرهنــگ در
بــازهی زمانــی بلندمــدت بــا توجــه بــه مــکان زیســت انســانی شــکل گرفتــه و مــورد قبــول و مرشوعیــت اجتــاع انســانی ق ـرار
میگیــرد .پــس بنــا بــه ایــن تعریــف عملکردهــا و بحثهــای کــه در چارچــوب فرهنگپذیــری و هنجارپذیــری منــودن مــردم
انجــام میپذیــرد زیرمجموع ـهی مهندســی فرهنگــی اســت .ماهیــت ایــن امــر در ذات اشــتباه و فتنــه بــر انگیــز و تغییــر از بــاال
بــه حســاب میآیــد .ایــن تغییــر از بــاال نتیجـهی نــگاه از بــاال اســت کــه در جوهــر آن نوعــی از ســلطه و تابعیــت نهفتــه اســت.
در واقــع دولتهــا و رشکتهــای رســانهای وابســته بــه آنهــا هویتــی را کــه در خدمــت فــزون کــردن قــدرت و ســو د آنــان کمــک
منایــد؛ ترویــج و ســعی در اشــاعهی آن دارنــد .در ایــن شــیوه اهمیتــی بــه باورهــا ،خــرد و آگاهــی جمعــی مخاطبــان داده منیشــود.
اساســا رشکتهــای عظیــم چندرســانههای رسمایــهداری (دولتــی و بیناملللــی) سیاســتی ضدفرهنگــی و جامعهگریزانــه دارنــد
ایــن کارویــژه را بــا اســتفاده از جاذبههــای دیــداری و شــنیداری یــا هــان جلــوه ویــژه و وارونــه نشــان دادن واقعیــت و تبلیــغ
فرهنــگ مرصفگرایــی و کاالوارگــی جنســی انســان و بخصــوص زنــان ایــن کار را انجــام میدهــد .در حقیقــت نــوام چامســکی
معتقــد اســت کــه «بخشــی از عملکــرد ســیادتطلبانه یــا هژمونیــک رســانهها ایــن اســت کــه بــا خــوراک رســانهای خاصــی کــه
شــامل شــایعات زندگــی اف ـراد معــروف ،مطالــب ورزشــی ،رسیالهــای عامهپســند و رسگرمیهــای ســبک کــه مخاطــب بــدون
زحمــت زیــاد بتوانــد بخوانــد و متاشــا کنــد 80 ،درصــد بقیــه جمعیــت را شــاد نگهــدارد؛ بــه قــول معــروف« ،نــان و ســیرک» مردم
را تأمیــن کنــد».

گذار
هــان گونـ�ه ک��ه در پیشــر توضیــح دادیــم رسمایـهداری و رشکتهــای چندرســانهای وابســته بــه آن بــه نوعــی تغییــر رفتــار را پــس
از ده ـهی  50می�لادی انج��ام دادن��د .در واقـ�ع از سیاستــ پخ��ش و نحــوهی ارتباط��ی سـ�خنپراکنی( )broadcastingدر برخــورد
بــا مخاطبــان گــذار منــود و محدودفرســتی ( )narrowcastingرا جایگزینــ رفت��ار رسـ�انهای پیش�یـن گردی�دـ .ش��یوهی ســخنپراکنی
بــه شــکلی گســرده و شــدید در دهههــای پیــش از  1945میــادی مــورد اســتفاده قـرار گرفــت .دولــت رایــش ســوم از ایــن شــیوه
ارتباطــی بــه میـزان زیــادی بـرای تزریــق مفاهیــم نژادپرســتانهی خویــش بهــره بــرد.
سـ�خنپراکنی یـ�ا همهفرسـ�تی( )broadcastingپخــش و انتشــار پیامهــای شــنیداری و یــا دیــداری بــه مخاطــب اســت .مخاطــب
میتوانـ�د عمـ�وم م�رـدم باشدــ ی��ا زیرــ مجموع��هی نس��بتاً بزرگیــ از کل ،مث�لاً ک��ودکان ی��ا جوانــان استــ .ســخنپراکنی بخــش
بســیار بزرگــی از رســانههای گروهــی را میســازد .ســخنپراکنی ب ـرای یــک دامن ـ ٔه بســیار باریــک از مخاطبــان را محدودفرســتی
ی��ا باریکفرس��تی ( )narrowcastingمیگوینـ�د.
محدودفرســتی اکنــون در مرحل ـهی پیــش تولیــد و تولیــد متامــی برنامههــای پخــش شــده از رســانه از جایــگاه مهمــی برخــودار
اســت .بدیــن صــورت کــه جامعــه را بــه الیههــا و گروههــای قومــی و جنســیتی جــدای از یکدیگــر تقســیم میکننــد و در
نتیجــهی آن اقــدام بــه تولیــد و مخاطبیابــی در گــروه هــدف میکننــد .در ایــن راســتا جوانــان ،زنــان و کــودکان از اهمیــت
زیــادی برخوردارنــد.
در واقــع کــودکان یادگیــری بیشــری از طریــق مشــاهده تلویزیــون دارنــد و امــوری ابتدایــی و اولیــه مثــل محبــت کــردن یــا تنــازع
و پرخاشــگری از ایــن طریــق آموختــه میشــود .از طــرف دیگــر چــون برخــاف کــودکان کــه نظــارت بیشــری بــر رفتــار ارتباطــی
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و رســانهای آنهــا اعــال میشــود؛ نوجوانــان ممکــن اســت کمــر مــورد نظــارت قـرار گیرنــد و نیازهــای جدیــدی هــم بــه اقتضــای
ســن در آنهــا پیــدا میشــود .رفتارهــای پرخاشــگرانه را ممکــن اســت از طریــق تلویزیــون یــا فیلــم بیاموزنــد بــه ویــژه اینکــه در
محیــط واقعــی مدلهــای رفتــار پرخاشــگرانه کمــر قابــل مشــاهده اســت .در مــورد اف ـراد میانســال ممکــن اســت تلویزیــون بــه
صـ�ورت منبـ�ع یادگیـ�ری مشـ�اهدهای ،رفتارهـ�ای بهداشـ�تی ،ایمنـ�ی یـ�ا سیاسـ�ی دیـ�ده شـ�ود.
سوالی که اینجا به ذهن خطور میکند این است که نقش و جایگاه ایران در عرصهی رسانهای به چه شکل است؟
ایــن موضــوع را میبایســت بــا توجــه بــه رشایــط سیاســی حاکــم بــر ای ـران مــورد بررســی ق ـرار داد .بــر همیــن اســاس میتــوان
دیــدگاه و سیاســت راهــردی پخــش رســانهای جمهــوری اســامی ای ـران بــه صــورت کلــی بــه دو دوره یــا مقطــع زمانــی تقســیم
میتــوان منــود:
•دیدگاه و سیاست راهربدی پخش رسانهای از دههی  20دههی  70خورشیدی
•تغییــر زیربنــای در سیاســت و راهــرد رســانههای دیــداری و شــنیداری خــود را پــس از دهــهی 70
خورشــیدی میتــوان بررســی کــرد
تاری��خ رس��انه در ایـران در دوران معــارص ب�اـز میگ��ردد .ب�هـ افتت��اح «رادیــو ایـران» در  ۴اردیبهشــت  ۱۳۱۹بــه مدیریــت عیســی
صدیــق بــاز میگــردد .رادیــو ای ـران در طــول روز  5ســاعت برنامــه داشــت .ایــن رادیــو برنامههایــی همچــون اخبار(داخلــی و
خارجــی) ،موســیقی ســنتی و غربــی ،بحثهــای مذهبــی و ورزشــی و همچنیــن اقتصــادی و سیاســی پخــش میکــرد .بــا توجــه بــه
تخمیــن مرکــز آمــار ایـران در ســال  1355میـزان شــنوندهی رادیــو در ســطح ایـران بــا تفکیــک جمعیــت شــهری و روســتای بدیــن
قـرار بــود کــه حــدود  ٪۷۶جمعیــت شــهری و  ٪۴۵جمعیــت روســتایی بــه رادیــو دسرتســی داشــتند .ایــن نشــان از تاثیــر و نفــوذ
رادیــو در میــان مــردم بــود ،چـرا کــه یکــی از ویژگیهــای رســانهای رادیــو ایـران در آن زمــان بــه لحــاظ رفتــاری برســاخت امتســفر
فـرا خلقــی و در هــان حالــت بــه شــیوهای روبنــای اقــدام بــه معرفــی فرهنــگ خلقهــای دیگــر ایـران منــود ،البتــه بــا طعــم غالــب
فرهنــگ فارســی ایــن امــر را انجــام مـیداد .پــس از تاســیس رادیــو بــا فاصلـهای  27ســاله؛ تلویزیــون ملــی ایـران در روز  ۱فروردیــن
 ۱۳۴۶رسـاً افتتــاح گردیــد .دوران تصویــر در ایـران بیشــر بـرای اشــاعهی فرهنــگ و تبلیغــات کاالهــای مرصفــی تولیــد غربــی در
ای ـران و تزریــق افــکار وطنپرســتانه و ملیگرایانــه در ناخــودآگاه خلقهــای ای ـران صــورت داد .بــه طــور مثــال در ایــن مقطــع
زمانــی بــه لحــاظ می ـزان تولیــد و پخــش داخلــی میتــوان گفــت کــه در حــدود  ٪۴۰برنامههــای تلویزیــون خارجــی و وارداتــی
بودنــد و برنامههــای ســاخت داخــل نیــز عمدت ـاً از برنامههــای خارجــی الگوبــرداری شــده بودنــد .ایــن خــود نشــان از هــدف و
سیاســت فـرا رســانهای ایــن مقطــع اســت .نکتـهای را بایــد دانســت ایــن اســت کــه ایــن سیاســت در پــس از انقــاب ایـران و در
دوران حاکمیــت جمهــوری اســامی ای ـران ادامــه داده شــد .ایــن موضــوع بدیــن معنــی نیســت کــه تغییــری در ایــن سیاس ـتها
داده نشــد .در واقــع پــس از  1357دســت بــه تولیــد محصــوالت داخلــی زده شــد .امــا سیاسـتهای تزریــق ایدئولــوژی ملیگرایانــه
نتنهــا از بیــن نرفــت بلکــه پیچیدهتــر و ترکیبیتــر گردیــد .بدیــن صــورت کــه بــه بحــث ملیگرانــه پیــش از  1357رنــگ و بویــی
مذهبــی اضافــه شــد .در واقــع دو ایدئولــوژی ناسیونالیســتی و مذهبــی را همزمــان تحــت نــام ایدئولــوژی اســامی-ایرانی بــه
تــودهی مــردم تزریــق منودنــد .امــا بایــد دانســت کــه گفتــان غالــب در میان ـهی دهههــای  20تــا  70خورشــیدی در عرص ـهی
رسـ�انهای ،گفتـمان سـ�خنپراکنی( )broadcastingبــود کــه در واقــع مخاطبمحورانــه منیباشــد و بیشــر تــاش خویــش را ب ـرای
نفــوذ ،تاثیرگــذاری و ظرفیتســازی بــر مخاطــب اختصــاص میدهنــد .در واقــع در ایــن نــوع تفکــر احساســات ،خــرد و آگاهــی
مخاطــب جایگاهــی در نحــوهی تولیــد و پخــش نــدارد .ایــن سیاســت تعاملــی منیباشــد ،بــه صــورت جــادهای رســانهای یــک طرفــه
اســت و فقــط نقــش دهنــدهی اوامــر و خواســتههای دولــت را دارد .در ایــن نــوع نــگاه تــوده مــردم اســاس کار ق ـرار میگیــرد،
در پیــش از انقــاب بــه ایــن تــوده بــه ظاهــر همگــون (ایرانشــهری) بــا هــدف ترســیم ذهنیــت ایـران بــزرگ در ناخــودآگاه جامعــه
و خلقهــای ای ـران؛ پــس از انقــاب ایــن ذهنیــت ادام ـه پیــدا کــرد و خــود را در قالــب گفتــان (امتگرایــی) بــه منایــش گــذارد.
پــس در هــر دو ســییتم سیاســی یــک سیاســت رســانهای اعــال و اجـرا گردیــد کــه بــا محوریــت کتــان مخاطــب و تــوده متصــور
منــودن آنهــا شــکلهبندی گردیــده شــده بــود.
در دوران دوم یعنــی از اوایــل  1370مــا شــاهد گــذار ایــن رویکــرد و سیاسـتگذاریهای تودهمحــور صــورت گرفــت .ایــن موضــوع
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را میتــوان در تاســیس شــبکههای جدیــد ،در صــدا و ســیام جمهــوری اســامی ایــران مشــاهده منــود .تاســیس شــبکهی ســوم
س�یـام مثاــل بیرون��ی ای��ن گـ�ذار اس��ت .شــبکه ســه در  ۴آذر  ۱۳۷۲بــا رویکــرد جــذب مخاطــب جــوان و تاثیرگــذاری تاســیس گردیــد.
برنامههــای شــبکه ســه در شــش گــروه برنامــه ســاز ،تولیــد میشــود .ایــن گروههــا عبارتنــد از :گــروه سیاســی ،گــروه فرهنــگ و
معــارف ،گــروه ورزش و تفریحــات ســامل ،گــروه اجتامعــی و اقتصــادی ،گــروه دانــش و گــروه فیلــم و رسیــال پایهگــذاری گردیــد.
در حقیقــت تاســیس ایــن شــبکه را نقطــه عطفــی در حــوزهی رســانهای ایـران دانســت .در واقــع تاســیس ایــن شــبکه نشــان از وارد
شــدن بــه رویکــرد ،برگزیــدن مخاطــب و تعییــن جامع ـهی هــدف و همچنیــن مخاطبســازی اســت .ایــن موضــوع را میتــوان
یــک محدودفرســتی ( )narrowcastingهــان طــور پیشتــر گفتیــم در ایــن شــکل نویــن از هــم مخاطبســازی میشــود و هــم
مخاطبمحــوری میشــود .بــه ویژگیهــای فــردی و گروهــی بیشــر اهمیــت داده میشــود؛ در ایــن راســتا بــه جنســیت(زن،
مــرد) ،گــروه ســنی(نوجوان ،جوانــان ،بزرگســال و میانســال) ،گروههــای فکری(دانشآمــوزان ،دانشــجویان ،روشــنفکران )....ملیـت
و بــاور و آییــن اســتفاده و یــا بهــر بگویــم سوءاســتفاده میگــردد کــه مفاهیــم و ایدئولــوژی دولتــی و رسمایهدارانـهی خویــش را
در قالــب و شــکلی زبــان بومــی بــه مخاطــب تزریــق کنــد .ایــن موضــوع را میتــوان دلیــل تاســیس شــبکههای جدیــد و فـراوان
و قارچآســای صــدا و ســیامی جمهــوری اســامی ایـران قلمــداد کــرد .بــه طــور مثــال در طرحســاخت شــبکهی چهــار اســاس جــذب
مخاطبــان دانشآموختــه و روشــنفکر میباشــد و میتــوان ارزیابــی کــرد .ســیامی جمهــوری اســامی ایـران دارای  ۲۲شــبکه ملــی،
 ۱۰شــبکه بیناملللــی و  ۳۴شــبکه محلــی اســت .تقســیم شــبکهها بــه اســتانی و کشــوری و بیناملللــی نیــز بــر مبنــای اس ـراتژی
باریکفرس��تی ( )narrowcastingاســت .بـرای اثبــات ایــن موضــوع نــام متامــی شــبکهها و هــدف و جامعـهی هــدف آنهــا را نیــز
آوردهایــم(الزم بــه توضیــح اســت کــه مطالــب یــاد شــده بــر گرفتــه شــده از دکرتیــن رســانهای و پخــش ،صــدا و ســیامی جمهــوری
اســامی ای ـران میباشــد).

•شبکه  - HDشبکه عمومی
•شبکه کشاورزی  -پخش دو ساعته از شبکه بازارف

شبکههای برونمرزی
•آیفیلم  -فیلم و رسیال (فارسی ،عربی و انگلیسی)
•شبکه الکوثر  -شبکه معارف به زبان عربی
•هیسپان تیوی  -شبکه اسپانیایی زبان
•پرس تیوی  -شبکه خربی انگلیسی
•شبکه العامل  -شبکه خربی عربی
•شبکه جام جم  - ۱ویژه ایرانیان مقیم اروپا
•شبکه جام جم  - ۲ویژه ایرانیان مقیم آمریکا

• شبکه یک  -شبکه ملی و رسارسی

•شبکه جام جم  - ۳ویژه ایرانیان مقیم آسیا و اقیانوسیه

•شبکه دو  -شبکه اجتامعی

•شبکه سحر  - ۱به زبانهای آذری ،فرانسوی و بوسنیایی

•شبکه سه  -شبکه ورزش ،تفریحات و رسگرمی

•شبکه سحر  - ۲به زبانهای انگلیسی و اردو

•شبکه چهار  -شبکه علم و فرهنگ

•شبکه سحر  - ۳به زبان کردی

•شبکه پنج  -شبکه اقتصاد
•شبکه خرب  -اخبار ایران و جهان
•شبکه آموزش  -آموزش عالی ،فنی و حرفهای ،عمومی و پایه
•شبکه قرآن و معارف  -گزارش قرآنی و برنامههای دینی
•شبکه مستند  -برنامههای مستند
•شبکه شام  -شبکه ملی استانها و گردشگری
•شبکه بازار  -معرفی کاال و خدمات ایرانی
•شبکه منایش  -فیلم و رسیال (ادغام با شبکه متاشا)
•شبکه ورزش  -اخبار و مسابقات ورزشی
•شبکه پویا  -شبکه پویامنایی
•شبکه سالمت  -بهداشت و سالمت جامعه
•شبکه نسیم  -نشاط ،رسگرمی ،یادها و مسابقه
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•شبکه افق  -فرهنگ و انقالب اسالمی
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

البتــه بــا متامــی ایــن شــبکهها تــازه تاســیس ،بــاز هــم مــا شــاهد آن هســتیم کــه رســانههای ای ـران توانایــی جــذب مخاطــب را
ندارنــد ،دالهــای وجــودی ایــن امــر بدیــن ق ـرار اســت:
•بخــش عمــدهی ایــن موضــوع بــاز میگــردد بــه اصــول کلــی و ایدئولــوژی نظــام جمهــوری اســامی ای ـران
بــه طــور مشــخص در مــورد دیــدگاه و جایــگاه زن در بنیــان فکــری نظــام کــه خــود را در قانــون اساســی بــه
منایــش میگــذارد بــه وضــوح میتــوان دیــد کــه در مقدمـهی قانــون اساســی بــه وظیفـهی مــادری اشــاره و
تاکیــد بســیار شــده اســت .رســانههای دولتــی بــه عنــوان متولیــان عرصـهی فرهنگــی ،کارویــژهی اصلــی خــود
را در ســخن و ایدئولــوژی پراکنــی خطمشـیهای نظــام حاکــم ایـران تعریــف میکننــد و در راســتا اجرایــی
و مهندســی منــودن ســاحت فکــری جامعــه قــدم بــر مـیدارد ،بــا توجــه بــه ایــن کــه نظــام بــر پایــه و اصــول
مردســاالری بنــا شــده اســت؛ بــر همیــن مبنــا نیــز بشــدت جنســیتگرا میباشــد .مجــری اج ـرای اس ـراتژی
جنســیتگرایانهی نظــام بــر عهــدهی صــدا و ســیام میباشــد کــه منــون ایــن رویکردهــا را میتــوان در
تولیــدات آن دیــد .در واقــع شــخصیتی(کاراکرت) کــه از زن بــه عنــوان الگــوی رفتــاری و مشــارکتی زنــان در
ســطح اجتــاع از جانــب رســانههای دولتــی بــه مخاطبــان ارائــه میگــردد بــه شــکل ،فرمانــرداری زنــان از
مــردان ،کوتاهتــر نشــان دادن زنــان از مــردان از نظــر قامــت ،تفکــر و ...را بــه منایــش مــی گــذارد و در بحــث
رتبهبنــدی کار و مشــارکت اجتامعــی زنــان ،آنــان را فقــط در کار خــاص خان ـهداری و در آشــپزخانه معرفــی
و وامنایــی میکنــد.
•بــه خاطــر نداشــن جایگزیــن در عرص ـهی اجتامعی-سیاســی و ضعــف فلســفی در ارائ ـهی ایــن مــورد ،مــا
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•افزایــش شــبکههای رادیــو و تلویزیــون پــس از ده ـهی  70خورشــیدی ســبب از میــان رفــن کیفیــت پخــش
رســانهای گردیــد .ایــن رویکــرد کمــی حکومــت ای ـران ب ـرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب اعــال شــد،
امــا در عمــل نتیجـهی معکــوس داد .در حــال حاظــر تعــداد ایــن شــبکهها بــا قابلیتهــای فکــری و عملــی
جمهــوری اســامی ای ـران همخوانــی نــدارد.
•اعــال سیاســت راهــردی ضدخلقــی در قالــب شــبکههای بومیِ (اســتانی) ،ضــد بومــی خودمنایــی میکنــد.
برنامههــای ارائــه شــده بــه صورتــی پوســتهای و بســیار ســطحی بــه معرفــی خلقهــای دیگــر ایــران
میپــردازد .وامنایــی شــخصیت کارتونــی و مضحــک از دیگــر خلقهــا ،ترویــج زبــان فارســی از طریــق آنهــا،
تزریــق باورهــای مذهــب دولتــی بــه کار گــردد.

شەڕی

تایبەتی

شــاهد آن میباشــیم کــه رســانههای جمهــوری اســامی ایـران از هــان ابتــدای امــر اقــدام بــه گرتهبــرداری
ناشــیانه از محصــوالت و برنامههــای کشــورهای غربــی اســت .ایــن باعــث تشــدید خــری و برنام ـهای بــه
رســانههای دیگــر شــده اســت .بیشــر ایــن تقلیدهــا بــدون توجــه بــه تفاوتهــای ارزشــی خلقهــا صــورت
میگیــرد ،خــود ایــن موضــوع باعــث دوگانگــی فکــری و زیســتی در گســرهی جامعــه میگــردد .در حقیقــت
اربابــان فرهنگــی ای ـران ،خواســته یــا ناخواســته اقــدام بــه الگوســازی و پــرورش رفتــاری جامعــه بــر اســاس
الگوهــای رسمای ـهداری بیناملللــی و گرتهبــرداری از آنهــا در تولیــدات خــود میکنــد .ایــن رویکــرد ســبب
دوگانگــی ارزشــی و خودباختگــی فرهنگــی جامعــه و بح ـران میگــردد.

دەوڵەت

کاوه ئاواالن

•در حــوزهی جوانــان بــه خاطــر اعــال سیاسـتهای تنبیهــی و جزماندیشــانه ،شــاهد آن هســتیم کــه توانایــی
جــذب مخاطبــان جــوان را نداشــته و متایــل ایــن گــروه ســنی بــه رســانههای بیــرون از ای ـران بــه شــدت رو
بــه افرایــش اســت .ایــن موضــوع بــا تاســیس شــبکههای چــون شــبکهی ســوم ،متاشــا ،نســیم ،ورزش نیــز
چارهیابــی نشــد.
•گــذار ننمــودن از تفکــر شــعاری و عوامفریبانــه باعــث جدایــی جامعــه و حکومــت شــده اســت چ ـرا کــه
توانایــی بــه منایــش و بازگویــی واقعیــات اجتامعــی را نــدارد.
•در حــوزهی اقتصــادی بــا تاســیس شــبکهی جدیــدی بــه نام«بــازار» مــا شــاهد پدیــدهای جدیــد در عرصـهی
اجتامعی-اقتصــادی میباشــیم ایــن نشــان از گــذار از فرهنــگ ســنتی مــرف(کاال) بــه عرصـهی مرصفگرایــی
رصف گردیــد اســت .تبعــات اجتامعــی آن بــه شــکل عمیقتــر گردیــدن شــکافهای موجــود طبقاتــی ،تبلیــغ
و ترویــج مدگرایــی و مرصفگرایــی و کاالوارگــی خانوادههــا و جوانــان میگــردد.
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه رفتارهــای رســانهای رژیــم ای ـران نــه تنهــا در تقابــل بــا رسمای ـهداری بیناملللــی منیباشــد ،بلکــه
در هامهنگیــ و تاثیرپذی��ری کاملــ از آن میباشــد .ابزارهــای همچــون ,پروپاگانــدا کــه از دوران هیتلــر بــاب شــد ،سیاســت
مخاطبسـ�ازی و مهندسـ�ی الگوهـ�ای رفتـ�اری و فکـ�ری جامعـ�ه را از تجربیـ�ات دولهـ�ای رسمایـ�هداری فـ�را گرفتـ�ه و اجـ�را میکنـ�د.
ایــن نوشــتار در راســتای اثبــات ایــن موضــوع بــود .نویســندهی ایــن گفتــار از کــم و کاســتیهای ایــن مقالــه آگاه اســت .شــاید
بیشــر ایــن کاســتیها بــه خاطــر مجــال کــم و کمبــود منابــع تحقیقــی و آمــاری و کلیتمنــد در عرصــهی رســانهای ایــران
میباشــد.
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

شەــڕی تایبەــت ،ش��ەڕی تۆكمـ�ە و هەمەالیەنــەی دەوڵــەت لــە
بەرامبەركۆمەڵ��گای کوردســتانە  .ئ��ەم شـ�ەڕە كە كۆماری ئیســامی
ئێـ�ران ل��ە ن��او چوارچێـ�وەی پــروژەی دژایەتــی لەگــەڵ تەڤگــەری
ئــازادی بــە نوێنەرایەتــی سیســتەمی « کۆمەڵــگای دیموکراتیــک
و ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان (کــۆدار)» و « پارتــی ژیانــی
ئ��ازادی کوردس��تان (پـ�ەژاک) «دا بـ�ە رێوــەی دەباــت ،دزێوتریــن
ش��ێوازی شــەڕ لـ�ە دژی كۆمەڵگــای مرۆڤایەتیی��ە كـ�ە هیـ�چ
پێ��وەر و نرخێك��ی ئەخالق��ی ناگرێتـ�ە ب��ەر چ��اوان .داسـ�ەپاندنی
فەرهەنگـ�ی شكسـ�ت و بێهیوایـ�ی لـ�ە كۆمەڵ��گا دا و هەروەهـ�ا
تێكدان��ی بنەماكان��ی ن��رخ و ئەخاڵق��ی كۆمەڵ��گا ئامانج��ی پروژەی
«دژە ک��ۆدار» و پێکهاتەکانی�ەـ .ئ��ەوەی ك��ە رژی��م ل��ە شــەڕی دژی
گەل��ی ک��ورد دا چاوەڕوان��ی دەكات ،بنبـ�ڕ كردنـ�ی فەرهەنگـ�ی
بەرخ��ۆدان و ژەهرخوــارد كردن��ی كۆمەڵـ�گا ب��ە ژەهـ�ری خەیانـ�ەت
و تەســلیم بوونــە.
شـ�ەڕی تایب��ەت ب��ە دیاردەگەلێك��ی رووخێن��ەر وەك��وو خەیانــەت،
مرۆڤكــوژی ،بەسـ�یج ،فەحش��ا ،تووش��كردن ب��ە مــادەی هۆشــبەر
و بێــکاری ل��ە كۆمەڵ��گا دا پانتاییەكــی بەرچـ�اوی ب��ە خۆیـ�ەوە
گرت��ووە هەم��ووی ئـ�ەم دیاردان��ە ،پەیوەن��دی راسـ�تەوخۆی
لەگ��ەڵ ناوەندەكان��ی ئەمنیەتــی رژیــم بــە واتــای كارگێڕانــی ئــەو
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پرۆژەی��ە هەی��ە  .ئەــم ناوەندان��ە ک��ە بریتی��ن لــە س��وپای پاس��داران ،وەزارەت�یـ ئیتیاڵع��ات ،بەس��یج و  ، ...ب��ە ش��ێوەیەكی هاوئاهەن��گ و
سیس��تەماتیك ل��ە كۆمەڵ��گای كوردس��تاندا پی�لان و بەرنامەکان��ی ش��ەڕی تایب��ەت بەڕێ��وە دەب��ن.
سیاس��ەتەكانی كۆماــری ئیسلـامی ه��ەر ل��ە س��ەرەتای هاتنـ�ە س��ەر دەس��ەاڵتەوە هەت��ا ئەمڕــۆ ،بـ�ۆ بێناس�نـامە كرــدن و لەناوبردنـ�ی
بنەماكان��ی كۆمەڵ��گای گ�ەـالن بــە ش��ێوازێكی سیستــەماتیك ب��ەردەوام دەكات .هەروەهــا کــە لــە ژوورەوە ئاماژەمــان پــێ کــرد  ،شــەڕی
تایبــەت  ،زۆر الیەنــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە نێــو خــۆ دەگرێــت .بۆیــە گرینگــە کــە ئــەو کردەوانــەی رژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە
کوردســتاندا پەیــڕەوی دەکات بخردرێتــە بــەر باســەوە و بــە وردی لــە بــواری ئابووریــدا هەڵســەنگاندن و روونکردنــەوەی بــۆ بکردرێــت
.
ش��ەڕی تایب��ەت ،سیس��تەمێكی پێكهات��ووە ل��ە رێبازگەلێك��ی جۆربەجۆری ش��ەڕ ل��ە دژی رەهەن��دە جیاوازەكان��ی بەرخۆدانــی كۆمەاڵیەتییە
 .ئامانج��ی ئــەو ش��ەڕە ،س��ەپاندنی تەس��لیمیەتی ت�ەـواو و چۆكدادان��ی هەتاهەتایـ�ی بـ�ە كۆمەڵگایـ�ە .ئــەم گەاڵڵ��ە دواب��ەدوای خۆنواندنـ�ی
تێكۆشاــنی ن��وێ كۆمەڵگــای رۆژهەاڵتـ�ی كوردستــان ب��ە رێبەرایەتـ�ی تەڤگ�ەـری ئاپۆیـ�ی و بوژان�ەـوەی فەرهەنگ�یـ بەرخ�ۆـدان لـ�ە
كۆمەڵ��گای ك��ورددا و بێچارەیــی رژیم��ی كۆم��اری ئیس�لامی ل��ە ب��واری ل��ە خش��تەبردنی ئ��ەم تێكۆش��انە ،ب��ە رێبـ�ازە هەمیشـ�ەییەكانی
هاتۆت��ە ئ�اـراوە .شــەڕی تایبـ�ەت ك��ە لـ�ە هـ�ەر كەلێنێ��ك ب��ۆ كەوتن��ە نـ�او كۆمەڵـ�گا و تێكدان��ی بنەم��ا ئەخالق��ی و ئیرادەییەكانـ�ی ئـ�ەو
كۆمەڵگایـ�ە كەڵـ�ك وەردەگرێ��ت ،لـ�ە راس�تـیدا جەس��تەیەكی پێكهاتــوو ل��ە توندوتیژــی ،دەس��تدرێژی ،خوێرنێــژی و رەش��ەكوژی فەرهەنگـ�ی
و كۆمەاڵیەتیی��ە .هەم��وو ش��ێوازەكانی كوشــتاری جەسـ�تەیی ،فەرهەنگ��ی ،كۆمەاڵیەت��ی و ئابــووری وەكــوو پراكتیك��ی سەــرەكی شـ�ەڕی
تایبـ�ەت ل��ە رۆژەڤ��ی كاری كارگێـڕان و ناوەندەكان��ی شــەڕی تایبەت��ی ڕژیم��ی کۆم��اری ئیس�لامی ئێراندای��ە.
سیاسەتی بیۆدەسەاڵت
سیس��تەمی كۆم��اری ئیس�لامی ئێ��ران ب�ەـ ش��ێوازێكی شۆڤێنیس��تانە ،ب��ە بەردەوامـ�ی هەوڵ��ی ئ��ەوەی داوە ك��ە ب��ە حاش��اكردن لـ�ە هەبوونی
پرس��ی ك��ورد و ب��ە لــە بەرچاونەگرتنـ�ی داخوازی��ە سیاس��ی – كۆمەالیەتییەكان��ی گەل��ی ك��ورد ،ئ��ەم پرس��ە تەنی��ا ل��ە چوارچێـ�وەی هـ�ەژاری
و نەبوون��ی گەش��ەی ئاب�وـوری ل��ە كوردس��تاندا پێناس��ە ب��كات .لەالیەك�یـ ت��رەوە رژی��م ه��ۆكاری س��ەرەكی ه��ەژاری ل��ە كوردسـ�تاندا،
هەبوون��ی تێكۆش��انی ئازادیخوازانـ�ەی گەل��ی كــورد و نەبوون��ی ئاســایش ب��ۆ ســەرمایەگوزاری ئابــووری نیشـ�ان دەدات .بــەاڵم راسـ�تی
ئەوەیـ�ە كـ�ە ه��ەژاری ئاب�وـوری سیاس��ەتێكی سیسـ�تەماتیكی رژی��م لـ�ە دژی كۆمەڵگــای كوردس��تانە .ڕژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــە
درێژای�یـ تەمەن��ی خ��ۆی رەوت��ی پەرەپێدان��ی ه��ەژاری ب��ە ش��ێوازێكی بەرچ��او بــەردەوام ک��ردووە .دەبـ�ێ بڵێین ک��ە ه��ەژاری دیاردەیەكی
رسوشــتی كۆمەڵ��گای كوردستــان نییــە .بەڵكــوو سیاســەت و پرۆژەیەك��ی داڕێــژراوە كـ�ە بەــ ئامانجـ�ی درووسـ�ت كردن�یـ پێكهاتــەی «بیـ�ۆ
دەس��ەاڵت» ل��ە دژی گەل��ی كـ�ورد و ب��ە مەبەس��تی تەسـ�لیم وەرگرتن��ی گەل��ی كوردسـ�تان پێـ�ک هاتـ�ووە.
سیاسـ�ەتی برس��ی كرــدن و چ��او ل��ە دەس��ت هێشـ�تنی كۆمەڵ��گا ،یەكێ��ك ل��ە دزێوتری��ن رێبازەكان��ی دەس��ەاڵتە ك��ە بناخ��ەی سیاسـ�ەتی
دژایەت��ی لەگ��ەل گ��ەالن ل��ە الیەــن كۆمــاری ئیس�لامیەوە پێكدێنێ��ت .رژی��م دەیهەوێ��ت ب��ە رێبــازی «زاری كرــاوە و زك��ی برســی»
دزە بكات��ە ن��او كۆمەڵ��گای كوردس�تـان و ب�ەـ نیش��اندانی تێكۆش��انی ئازادیخوازان��ەی گەل��ی ک��ورد وەك��وو ه��ۆكاری هــەژاری ،ڕای
گش��تی رووبـ�ەڕووی چەواش��ەكاری بکات�ەـوە .بۆیەــ ل��ە س�ەـر ئ��ەم باوەڕەیـ�ن ک��ە كۆمەڵـ�گای كوردسـ�تان ب��ە بەرخ�ۆـدان و تێكۆشـ�انی
ئازادیخوازانــەی خـ�ۆی ل��ە ســەر پـ�ێ ماوەتەــوە و ه��ەژاری ئابــووری گورزێكـ�ی دەس�ەـاڵتە بـ�ۆ ش��كاندنی بەرخۆدانــی گەلــی کــورد لــە
بەرامب�ەـر ب��ە داگیـ�رکاری کۆم��اری ئیس�لامیدا .چەنــدە تێكۆشــان و بەرخ��ۆدان لـ�ە كوردستــان الوازتـ�ر بێــت ،سیاسـ�ەتە داگیركارەكانـ�ی
رژیــم ،بەتایبەتـ�ی سیاس��ەتی پەرەپێدانـ�ی ه��ەژاری بەرفراوانـتر دەبێـ�ت .لـ�ە ئاكامـ�ی سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی لــە
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تاندا بێجگ��ە ل��ە چینێکــی بچووك��ی كۆمەڵگــا ،خەڵك��ی ئاس��ایی كوردس��تان رۆژ ل��ە دوای رۆژ هەژارت��ر ب��وون.
سیاســەت ،یــان بــە زمانێکیــر «شــەڕی تایبــەت» لــە چوارچێــوەی هــەژاری لــە کوردســتاندا ڕێــگا و دەرگای بــۆ سیاســەتەکانی ڕژیــم
لــە کوردســتاندا ئاوەڵــە کردوەتــەوە .شــەڕی تایبەتــی هــەژاری بــە دوای خۆیــدا دەیــان کێشــە و گرفتــی کەســایەتی لــە بــواری ڕەوانــی
و الیەنی�ترەوە وەک��وو پەن�اـ ب��ردن ی�اـن پەیوەس��ت ب��وون ب��ە جەس��تەی ئاب��ووری – برۆكراتیكــی رژیــم ،کۆچبەربــوون بــۆ شــارەکانیرتی
واڵتــی ئێرــان بــە هیوــای بەــ دەســت خس��تنی بژیوــی ژیاــن ،توــوش بوــون بەــ فەس��ادی ئەخالقیــ و م��ادە هۆش��بەرەکان و هەروەهـ�ا بـ�ە
بەربەس��ت كردن��ی هەم��وو رێگاكان��ی نــان دەرهێنــان و بێــکاری.
لێــرەدا دەمانهەوێــت ئامــاژە بــە سیاســەتی هــەژاری و بــە تایبــەت بێــکاری لــە کۆمەڵــگای کوردســتاندا بکەیــن تاکــوو باشــر بۆمــان ڕوون
ببێتــەوە کــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا ڕژیمــی کۆمــاری ئیســامی سیاســەتەکانی خــۆی چــۆن لــە کوردســتاندا پەیــڕەو کــردووە.
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نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،اجتامعیوفرهنگی
بحیاتآزا دکوردستان ــ پژاک
حز 

لــە ســەردەمی ســەروک کۆمــاری هاشــمی ڕەفســەنجانیدا کــە وەکــوو دەورەی «ئــاوەدان کردنــەوە» نــاوی لێدەکــردرا ،نــە تەنیــا
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان گەشــەی ئابــوری و خزمەتگــوزاری بــە خۆیــەوە نەبینــی ،بەڵکــوو بــە هــۆی سیاســەتی بیۆدەســەاڵت ڕژیــم لــە
دژی گەلــی کــورد لــە کوردســتاندا بــە جێــگای بونیادنانــی ژێرخانــە ئابوریــەکان وەکــوو کارخانــە و کارگا و فەراهــەم کردنــی زەمیــن و
دەرفەتــی ئــاوادان کردنــەوە هــەم لــە بــواری کشــت و کاڵــەوە و هەمیــش لــە بــواری پیشــەییەوە بــۆ بنربکردنــی هــەژاری و بێــکاری،
تــۆی سیاســەتی هــەاڵواردن لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامی ئێ ـران لــە کوردســتاندا چێنــدرا.
هاتنــە ســەر دەســەاڵتی محەمــەد خاتەمــی لــە دوای هاشــمی ڕەفســەنجانی بــۆ ســەروک کۆمــاری لــە واڵتــی ئێ ـران ،لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان سیاســەتی بیۆدەســەاڵت و هــەژار هێشــتنەوەی گەلــی کــورد لــە بــواری ئابورییــەوە بــوو بــە هــۆکاری ئــەوە کــە تــۆی
سیاســەتی هــەاڵواردن گــوڵ بــکات و بــۆ دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی لــە ســەردەمی ســەروک کۆمــاری محەمــەد خامتــی بەرهــەم
بداتــەوە .شــاهیدی ئــەوە بوویــن کــە زۆرینــەی کۆچبــەری خەڵکــی کــورد بــۆ شــارەکانیرتی ئێ ـران و بــە تایبــەت بــۆ ژیــان کــردن لــە
شــاری تــاران لــە ســەردەمی ســەرک کۆمــاری محەمــەد خامتــی هاتــە ئــاراوە .ناوب ـراو کــە بــە دروشــمی «گفتوگــۆی شارســتانیەکان»
هاتــە ســەر دەســەاڵت و لــە درۆشــمی هەڵبژاردنەکانــی لــە کوردســتاندا ڕایگەیاندبــوو کــە هیــچ قەومێــک ئێرانیــر لــە قەومــی کــورد
نیــە ،بــەاڵم بینیــان بــۆ خەڵەتاندنــی گەلــی کــورد هاتبــووە کوردســتان و ئەویــش بــە هەمــان زهنیــەت بــەردەوام کــەری سیاســەتی
بیۆدەســەاڵت و شــەڕی تایبەتــی کۆمــاری ئیســامی لــە بــواری هــەژار هێشــتنەوەی گەلــی کــورد و بێــکار بوونــی خێڵێکــی زۆر لــە
خەڵکــی کوردســتان و بــە تایبــەت جەوانــان بــوو .نــە تەنیــا وتووێــژی شارســتانیەت لــە نێــوان گەالنــی ئێـران لــە بوارەکانــی فەرهەنگــی،
کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و ئابــوری نەهاتــە ئــاراوە ،بەڵکــوو گــەالن بێبــەری ک ـران لــە دەستنیشــانکردنی چارەنــووس و مافــە ڕەواکانیــان.
لــە هەمــان کاتــدا کــەش و هەوایەکــی لیربالیــزە لــە ژێــر نــاوی دەورەی ڕێفــۆرم بــە گشــتی لــە واڵتــی ئێرانــدا هاتــە ئــاراوە .ســەردەمی
ســەرۆک کۆمــاری ناوبـراو ســەردەمی سیاســەتی پاســیڤ کــردن و بێکاریگــەر کردنــی جەوانانــی لــە ڕیــزی بەرنامەکانیــدا خســتە بــواری
کردارییــەوە .هیــوای گەالنــی ئێـران هەمــوو ئــەوە بــوو کــە ئــەو نابەرابــەری و هەاڵوردنانــە کــە ڕژیــم بــە گشــتی لــە هێنــدێ شــوێن
وەکــوو بەلوچەســتان،ئەهواز و کوردســتان بەڕێــوەی دەبــات ،کۆتایــی پــێ بێــت؛ بــەاڵم نەتەنیــا هــەاڵواردن و نابەرابــەری کۆتــای پــێ
نەهــات بەڵکــوو ڕێــژەی دەستبەســەری کردنــی جەوانانــی خوێنــدکار و چاالکــی مافــی مــڕۆڤ و وەکووتــر پــەرەی ســەند .کــە دەتوانیــن
ئامــاژە بــە ڕۆژی  18تیــر مانگــی ســاڵی 1377ی هەتــاوی بکەیــن کــە خوێنــدکاران لــە کــۆی زانکــۆی تارانــدا خڵپانــی خوێــن کـران .بــە
هەمــان شــێوە نــە تەنیــا سیاســەتی ســەرکوت و بێکاریگەرکردنــی جەوانــان لــە ڕیــگای دەوڵەتــی ناوب ـراو بەڕێــوە دەچــوو ،بەڵکــوو
خێڵێکــی زۆر لــە جەوانانــی خوێنــدکار و ئــەو کەســانەی کــە بــەدوای ئیــش و کار دەگــەران بــۆ بەردەوامــی بژیــوی ژیانیــان لــە
کوردســتاندا نەیانتوانــی بــن بــە خاوەنــی ئیــش و کار بەڵکــوو هێندێکیــان تووشــی نەخۆشــیە ڕەوانیــەکان بــوون و هێندێکــی تریشــان
تووشــی بــێ هیوایــی لــە ژیانــدا و بڕێکــی تریــان تووشــی مــادە هۆشــبەرەکان کــران .ئیــدی لــەوەو بــەدوا هــەژار هێشــتنەوەی
خەڵکــی کوردســتان و بێــکاری بــۆ ئــەم گەلــە تەنیــا کیشــە و گرەفــت نەبــوو و ئــەو بابەتانــە و دەیــان کێشــە و گرەفتــی کۆمەاڵیەتــی و
کەســایەتی کــە ئاماژەمــان بــە چەنــد خاڵێکــی کــرد هەڵقــواڵوی سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی ئێـران بــووە لــە کوردســتاندا.
ســەردەمی ســەرۆک کۆمــاری مەحمــودی ئەحمەدینــژاد ،نێــوان ســااڵنی  1384هەتــا  1392دا ،پەیــڕەوی دەوڵەتــی پادگانــی یــان هەمــان
دەوڵەتــی ســەربازی بــوو .ناوبــراو بــە دروشــمی بەرابــەری کۆمەاڵیەتــی و ئابورییــەوە هاتــە سەردەســەاڵتەوە؛ بــەاڵم بینیــان لــە
ســەردەمی ســەۆک کۆمــاری ئــەودا ،لــە یەکەمینــی پــان و پرۆژەگەلێــک کــە پێکهێنــدرا ،گوشــاری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی باڵــی بــە ســەر
کۆمەڵــگای ئێـران و بــە تایبــەت ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کێشــا و هەتــا کۆتایــی هاتنــی دەســەاڵتی ئەحمەدینــژاد بــە هــەزاران چاالکــی
مافەکانــی مــڕۆڤ ،کەســایەتی سیاســیەکان و چاالکانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی دەستبەســەر کــران و بــە دەیــان کەســایەتی سیاســی
و چاالکــی مەدەنــی س ـزای گرانــی زینــدان و تەنانــەت س ـزای لــە ســیدارەدان بــە ســەریاندا داســەپێندرا .لــە کوردســتان ،ئەهــواز و
بەلوچەســتان دەیــان چاالکــی سیاســی و مەدەنــی بــە تۆمەتــی بێبنەمــا لــە ســێدارەدەران .هاوئاهەنــگ لــە گــەڵ ئــەم گۆشــارە سیاســی و
کۆمەاڵیەتیانــە کــە کۆمەڵــگای ئێـران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی گرتــەووە ،ڕژیــم دەیهەویســت تــرس و دڵەراوکــێ لــە دڵــی مرۆڤەکانــی
کۆمەڵــگا بهێنێتــە ئــاراوە ،تــا هەمــوو ئــەو زەخــت و گۆشــارانەی کــە لــە بــواری ئابــوری ،کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە زەمیــن و زهنیەتــی
کۆمەڵــگا لــە بەرامبــەر بــە دەســەاڵت و ڕژیــم کۆبووەتــەوە ســەرکوت بــکات و نەهێلێــت کــە ناڕەزایەتــی کۆمەاڵیەتــی گەالنــی ئێـران
لــە چوارچێــوەی خۆپێشــاندان لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا پێــش بکــەوێ.
بۆیــە گۆشــارەکان لــە کوردســتان بــە رادەی شــارەکانیرتی واڵتــی ئێ ـران زۆرتــر بــوو .هۆکاریشــی ئەویــە کــە تەڤگــەری ئاپۆیــی لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە فەرمــی لــە ژێــر نــاوی پارتی ژیانــی ئازادی کوردســتان (پەژاک) دەســتی بە تێکۆشــانی ئــازادی خوازنــە کردبوو،
و دەیهەویســت ئــەو بۆشــاییە کــە لــە ڕەوتــی تێکۆشــانی ئازادیخــوازی گەلــی کــورد کــە بــە هــۆی شکەســتی پارتــە کالســیکەکانی کــورد و
پاشەکشــیان لــە گۆرەپانــی خەباتــدا هاتبــووە ئــاراوە و بــۆ بــە هــۆکاری بــێ هیوایــی گەلــی کــورد و جەوانانــی لــە مــەڕ مافی دەستنیشــان
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کردنــی چارەنووســی خۆیــان و بــە ڕوانینــی نــوێ لــە ســەر تێکۆشــانی ئــازادی خوازنــە و بــە هەمــان شــێوە لــە سیاســەتدا پــڕ بکاتــەوە.
ڕژیــم نەتەنیــا نەیدەویســت کــە پرســی کــورد و مافــی ژیانێکــی ئــازادی گەالنــی چارەســەر بــکات بەڵکــوو بــە خۆڵقاندنــی کــەش
و هەوایــی ســەربازی و ئاسایشــی ئەوەندەتــر لــە ســەردەمی ســەرۆک کۆمــاری ئەحمــەدی نــژاد بــە بیانــووی نەبوونــی ئاسایشــی
کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری پــەرەی بــە سیاســەتی هــەژاری و بێــکاری لــە کوردســتاندا کــرد و بــۆ ئەویــەک کــە گەلــی کــورد چاوترســێن بــکات
بــە دەیــان ڕۆڵــەی گەلــی کــوردی لــەو ســەردەمەی دەســەاڵتی ناوب ـراودا لــە ســێدارە دا و بــە ســەدان تریشــی س ـزای گرانــی زینــدان
بــە ســەردا داســەپاند .ئاماژەمــان پــێ کــرد کــە ئەحمەدینــژاد بــە دروشــمی بەرابــەری کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری هاتــە سەردەســەاڵت و
بـ�ەاڵم بینیـمان کـ�ە لـ�ە پێکهاتـ�ەی سیسـ�تەمی دەسـ�ەاڵتی ناوبـ�راو دا گەندەڵـ�ی سەرسـ�ووڕهێنەر لـ�ە نێـ�وان دەسـ�ەاڵتداران و وەزیـ�رەکان
و کاربەدەســتانی پێکهاتــەی دەوڵــەت هاتــە ئــاراوە .جگــە لــەوەی کــە ڕژیــم نەیدەویســت لــە کوردســتاندا سیاســەتی بیۆدەســەاڵت
کــەم بکاتــەوە و یــان بــە گشــتی بنبــڕی بــکات ،بەڵکــوو بــە سیاســەتی کۆمەاڵیەتــی و پرۆپاگەنــدە لــە کۆمەڵــگادا ئاماژەیــان بــە
بەرزکردنــەوەی هەژمــاری خەڵکــی واڵتــی ئێـران بــە واتــای زاوزێ کــرد .بینیــان کــە پــاش ماوەیــەک هەژمــاری خەڵکــی هــەژار و بێــکار
لــە ئێ ـران زیــادی کــرد.

ب��ە دەیــان منوون��ەی وەک��وو سیاس��ەتی بەكارهێنان��ی بەكرێگی��راوان (جاش�اـیەتی) لەــ دژی گەل��ی كــورد ،تــووش کردنــی جەوانانــی کــورد
بــە مــادە هۆشــبەرەکان ،نەخۆشــی ئەیــدز و پەرەســەندنی لــە کوردســتان ،نەخۆشــیە ڕەوانــی و دەرونیــەکان وەکــوو خەمۆکــێ و تــرس
و دڵەڕاوەکــێ لــە نێــوان جەوانــان و  ...بەرهەمــی ڕاســتەوخۆ یــا ناڕاســتەوخۆی سیاســەتی بیــۆ دەســەاڵتی ڕژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە
کوردســتاندا .بۆیــە دەتوانیــن هــەر کام لــەم مژارانــە کــە ئاماژەمــان پێکــرد هەڵســەنگاندن و شــیکاری و خەسارناســی لــە ســەری ئەنجــام
بدەیــن و الیەنەکانــی شــەڕی تایبــەت کــە بەشــێکی ئەساســی سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژیمــە بــە شــێواز و ڕێبــازی دژە ئینســانی لــە
کۆمەڵــگای کــورد پەیــڕەوی دەکات ،بوومــان ڕوون بێتــەوە.
بۆیــە ناکرێــت کــە سیاســەتی هــەژاری و بێــکاری لــە کوردســتاندا جیــاواز لــە بەشــەکانیرتی شــەری تایبــەت بگرینــە دەســت و بێگۆمــان
کاریگــەری سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژیــم لــە کۆمەڵــگای کوردەواریــدا کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە ســەر بەشــەکانیرتی شــەڕی تایبــەت
ڕژیــم کــە لــە بــواری کۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگــی ،سیاســی و کەســایەتی دادەنێــت.

هاوڕێبازێكی

شەهیدكەمال

چنوور غهریب

دەبینیــن و ڕوونــە کــە کۆمــاری ئیســامی ئێـران لــە کوردســتاندا سیاســەتی خــۆی لــە مــەڕ دەژایەتــی کردنــی گەلــی کــورد بــێ پســانەوە
بەردەوامــی پــێ دەدات و پێداگــرە لــە ســەر سیاســەتەکانی هەاڵواردنــی فەرهەنگــی ،ئابــوری و سیاســی .هــەر بۆیــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە هەمــوو بوارێکــەوە دەبێتــە ئامانجــی هێرشــەکانی ڕژیــم و هــاوکات ڕژیمیــش بــە هەمــوو ڕێ و
ڕێبــاز و شــێوازی شــەڕی تایبــەت دەیهەوێــت کــە شــیرازەی فەرهەنگــی ،نەتەوەیــی ،سیاســی و بــە تایبــەت کەســایەتی مــڕۆڤ کــورد لــە
کاکڵــەی خــۆی دەربخــات و تووشــی بــێ هیــوای و بــێ ناســنامەایی سیاســی و نەتەوەییــان بــکات .بــۆ ئــەم مەبەســتەیش لــە کوردســتاندا
شــەڕی تایبەتــی لــە ڕیــزی بەرنامــە و پرۆژەکانــی خــۆی بــۆ تێکشــکاندنی کۆمەڵــگای کــورد بــە هەمــوو ئاییــن و باوەڕیەکانیــەوە
خســتووتە بــورای جێبەجــێ کردنــەوە .کــە دەبینیــن و ڕاســتەیەکی حاشــا هەڵنەگــرە کــە سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژیــم کــە لــە لــە
کوردس��تان ب��ە ڕێ��وەی دەب�اـت بووتــە ه��ۆکاری ئ��ەوەی کـ�ە نرخـ�ە ئەخالقیی��ەكان پێشێــل بک��رێ و الواز بێ��ت  .هــەر چەشــنە كۆیلەیەتــی
تێی��دا ڕەوایەت��ی پەیــدا ب��کات و وەك چارەنوــوس پەس��ند بکرێ��ت .لەنــاو بردنـ�ی هەس��تیاری ئەخالق��ی ،رەوایەتـ�ی دان بـ�ە كۆیالیەتییـ�ە
ل��ە كۆمەڵ�گـای كوردس�تـاندا و ئەگەــر رووخان��ی پێــوان و نرخ��ە ئەخالقیەكانـ�ی کۆمەڵ�گـا ب��ەم شێــوە ڕوو ل�ەـ بەردەوام��ی بنێـ�ت ،توانــای
بەرخــۆدان و كاردانــەوەی لەبەرامب��ەر هەرچەش��نە مەترســییەك ک��ەم دەبێتەــوە ،ی��ان ل��ە نـ�او دەچێ��ت .ئەگ��ەر ئەخ�لاق لـ�ە چوارچێـ�وەی
روانگ��ەی نەریتـ�ی و دۆگامتیســتیدا نەبینی��ن و ب��ە پێچەوان��ە وەك��وو ویژدان��ی گش��تی كۆمەڵ��گا و هێ��زی (هەڵبژــاردن و دەرف��ت(ی
ئ�اـزادی كۆمەڵگــا پێناس��ە بكەیـ�ن ،ئـ�ەو كات��ە هەس�تـیاری و كاردانەــوەی ئەخالق��ی كۆمەڵـ�گا دەتوانیـ�ن وەكـ�وو مێكانیزمێك��ی رسوشـ�تی
ب��ۆ پاراس��تنی ناسـ�نامە و ئــازادی كۆمەڵ��گا لێ��ك بدەین��ەوە.

وەك هاوژین

ماوەیەكــی دڕێــژ پێكــەوە ژیامنــان كــردووە  .تایبەمتەندی و كەســایەتی ئــەو مرۆڤە
زۆر تایبــەت بــوو و رەنگــە مــن نەتوانــم بــە تــەواوی بــاس لــەو مرۆڤــە مەزنــە
بكــەم  .كاتێــك باســی شــەهیدێك دەکەیــن  ،ســەختە  .نــە پێنــووس دەتوانێــت
بینوســێت  ،نــە مرۆڤیــش دەتوانێــت واتــای تــەواو بداتــە ئــەو بابەتــە  .بۆیــە بــۆ
مــن دوو جــار قــورس دەبـێ یەكــەم وەک هاوژیانێــك و دووهــەم وەك هەڤاڵێــك.
“شــەهید كەمــال” لــە تەمەنــی الوێتــی خۆیــەوە دەســتی كــردووە بــە خەبــات و
تێكۆشــان بــۆ ئــازادی گەلەكــەی.
لــە ســاڵی  1983لــە ڕیزەكانــی “ یەکیەتــی نیشــتامنی کوردســتان” دا بووەتــە
پێشــمەرگە  .لــە دوای ئەنفالــە بەتناوەكانــی باشــووری كوردســتان  ،یەكێــك
بــووە لــەو پێشــمەرگە پارتیزانانــە كــە باشــووری كوردســتانی چــۆڵ نەكــردووە و
بــەردەوام بــووە لــە خەبــات  .هــەر لــەو خەباتــەدا لــە ســاڵی  1989لــە الیــەن
ڕژێمــی “بعــس”ەوە دەســتگیر دەكرێــت  .لــە زیندانەكانــی ئەمنــی ســلێامنی ،
ئەبووغرێــب و بــادوش لــە موســا زیندانــی ك ـراوە  .لــە زیندانیــش دا بێداب ـڕان
لــە خەبــات بــەردەوام دەبێــت.
كەســایەتی هەڤــاڵ كەمــال وەهــا بــوو كــە هەرگیــز لــە پێنــاو گــەل و واڵتەكــەی
دا ترســی لــە شــەهید بــوون نەبــوو  .هــەر بۆیــە زیندانــی كردبــوو بــە مەیدانــی
تێكۆشــان  .لــە ســاڵی 1992دا لــە پرۆســەی “دیــل بــە دیــل” دا ئــازاد دەبێــت و
هەمیســان لــە نــاو گــەل دا دەســت بــە تێكۆشــان دەكاتــەوە.
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لــە ســاڵی  1993ژیانــی هاوبەشــان پێــك هێنــا  .لــەو كاتــەوە تــا شــەهید بوونــی هەڤــاڵ کەمــال بــە قۆناغــی زۆردا ژیامنــان
تێپەڕانــدووە.
“شەهید كەمال” تا بڵێی مرۆڤێكی بوێر و دڵسۆزی گەل و واڵتەكەی بوو.
لــە ســەرەتای هاوســەرگیریامندا تــا ســاڵی  ، ٢٠٠٧واتــا پێــش ناســینی فكــر و ئایدۆلۆژیــای ڕێبــەر ئاپــۆ  ،لــە بەرامبــەر بنەماڵەكــەی
دا كەســایەتییەكی پیاوســاالر و دەســەاڵتدار بــوو.
هــەر لــە بــەر ئــەوەی لــە نــاو تەڤگــەری ئاپۆیــی تێكۆشــانی دەســت پێكــرد  ،لــە الیــەن دەســەاڵتی باشــووری كوردســتانەوە
چەندیــن جــار سـزای سیاســی درا  ،زیندانــی كـرا و ســوكایەتی زۆریــان پـێ كــرد .بــۆ منوونــە لــە ئاسایشــی ســلێامنی مــاوەی چەنــد
ڕۆژ زیندانــی ك ـرا .
ڕۆژ بــە ڕۆژ كەســایەتییەكی نــو ێ لــە شــەهید كەمالــدا دروســت دەبــوو و لــە هەمــوو بوارەكانــی ژیانــدا گۆڕانــكاری تێــدا ئــاوا
دەبــوو  .خۆشەویســتی و عەشــقی بــۆ گەلەكــەی زیاتــر دەبــوو و بــۆ ســاتێكیش دوودڵ نەدەبــوو  .هەمــوو هەڕەشــە و پیالنێکیــان
بــۆ دانــا ؛ بــەاڵم یــەك هەنگاویــش بــۆ دواوە نەدەهــات.
هــەر ڕۆژ پێشــكەوتن لــەودا دەردەكــەوت  .بــە باوەڕتــر دەبــوو بــە یەكێتــی و یەكڕیــزی گەلــی كــورد و چارەســەری پرســی
واڵتەكــەی  .تێگەیشــن لــە ڕێكخســن و تەڤگــەری شۆڕشــگێری لــەودا زیاتــر و زیاتــر دەبــوو.
یــەك لــەو تێگەیشــن و باوەڕمەندیانــە  ،بــڕوا بــە ئــازادی ژن بــوو كــە ئەمــەش ببــوو بــە هــۆكاری گۆڕانــكاری گــەورە لــە بنەماڵــەی
ئێمــەدا  .بوویــن بــە ئــەو خێزانــەی كــە هــەر كــەس لــە هەڵســوکەوتی نوێــی ئێمــە سەرســام بــوو  .وەكــوو بنەماڵەیەكــی واڵتپارێــز
 ،هەموومــان لــە نــاو كار و خەباتــدا بوویــن .بوویــن بــە بنەماڵەیەكــی رێكخســتنی و بەبــاوەڕ بــە یەكــر  .ژیامنــان پــڕ بــوو لــە
خۆشەویســتییەكی هەڤااڵنــە و ڕاســتگۆیانە لــە بەرامبــەر یەكــر .
شــەهید كەمــال هەمــوو كات وەكــوو هاوژینێــک لــە ئەركــی نێــو ماڵــدا هــاوكاری مــن بــووە تــا مــن بتوانــم كار و ئەركــی
ڕێكخســن بــە ســەركەوتوویی پێــك بێنــم  .هاوكاریكردنــی ئــەو دەبــووە مایــەی پێشخســتنی فكــری بــۆ مــن  .هەمــوو كاتــێ
دەیگــوت  ( :ئێســتا تێدەگــەم كــە ڕێبــەر ئاپــۆ بــۆ دەڵــێ هەتــا ژن ئــازاد نەبێــت كۆمەڵــگا ئــازاد نابێــت).
شــەهید كەمــال دەیگــوت  “ :لــەو كاتــەوەی بــە فكــری ڕیبــەر ئاپــۆ ئاشــنا بــووم  ،ژیانــم گــۆڕاوە و بــووم بــە مرۆڤێكــی خــۆش
بەخــت لــەم ژیانــەدا”.
هەمیشــە پێــی دەگوتــم كــە دەبینــم تــۆ وەك هاوژینێــك خــۆت پێشــدەخەیت و مــن شــانازیت پێــوە دەكــەم  .هــەر كات مــن
كارێكــم نەكردبایــە  ،ئــەو هانــی دەدام و ورەی بــەرز دەکردمــەوە بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەركەكانــم.
هەمــوو كات هەوڵــی پێشخســتنی منــی دەدا و دەیگــوت ( :ڕاســتی تێكۆشــان و ســەركەوتن ئەوەیــە كــە هاوژینەكــەت لــە نــاو
تێكۆشــاندا بێــت).
“شــەهید کەمــال” هــەردەم باســی لــەوە دەکــرد کــە کــە لــە هاوفكــر و تەواوكــەری یەكرتبــوون لەگــەڵ مــن لــە خەبــات و
تێكۆشــاندا هێــز دەگــرێ .
لــە ژیانــی بنەماڵەکەمانــدا باوكێكــی دڵســۆز بــوو  .بیــری وەهــا دەردەبــڕی  ( :باوكایەتــی ئــەوە نییــە بــە بەردەوامــی لــە الی
منداڵەكــەت بیــت ؛ باوكایەتــی ئەوەیــە كــە تێكۆشــان بكەیــت تــا داهاتــووی منداڵەكــەت گــەش بێــت و لــە واڵتێكــی ئــازاددا بــژی).
منداڵەكانــی وا فێركــردووە كــە هــەردەم لــە ســەرپێی خۆیــان ڕاوەســن و چاوەڕوانــی دەســتی كــەس نەبــن و پشــت بــە خۆیــان
ببەســن.
لــە كۆتاییــدا دەتوانــم بڵێــم وەك هاوژینێــك شــانازی بــە ڕابــردووم دەكــەم كــە لەگــەڵ شــەهید كەمــال ژیــام .لــە ئێســتاش
دا ســەربەرزم بــەو مرۆڤــە تێكۆشــەرە خۆنەویســتە كــە هیــچ كات دوودڵ نەبــوو لــە تێكۆشــاندا تــا گەییشــتە ئاســتی پیــرۆزی
شــەهادەت .
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گوڵ و ئاسامن
قانوونیئازادی
خوای ئەویندارە
شەرڤین مەزلۆم

ئــەو مانگــە مانگــی حوزەیرانــە ،لــە مێــژووی تێکۆشــانی گەلــی کــورد و
بەتایبەتــی تەڤگــەری ئاپۆییــدا خــاوەن تایبەمتەنــدی و گرینگییەکــی یەکجــار
زۆرە .لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردوســتان مانگــی حوزەی ـران خۆڕاگــری و
شــەهادەمتان بەبیردێنێتــەوە .لــەو مانگــەدا شــەهیدانی زۆر گــەورە وەکــوو
«هەڤــاڵ زەینــەب کناجــی» و «هەڤــاڵ زیــان پەپوولــە» گیانــی خۆیــان
لــە پێنــاو ڕزگاری لــە ســتەم و گەشــن بــە ئــازادی بەخــت کــردووە .ڕۆژی
 ٣٠حوزەی ـران ڕۆژی شــەهادەتی هــەردوو هەڤــاڵ زیــان لــە دوو بەشــی
جیــاوازەوە و هەروەهــاش شــێوازی چاالکیەکانیــان بــۆ ئێمــە خــاوەن و
گرینگییەکــەی یەکجــار زۆرە.
هەڤــاڵ زیــان پەپوولــە لــە بنەماڵەیەکــی واڵتپارێز لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
لـ�ە شاــری ورم�ێـ لەدایکب��ووە .بنەماڵەیەکــی دڵســۆز و نیشــتامن پــەروەر
کــە لــە هەمــوو کاتێکــدا تێکۆشــان بــۆ ڕزگاری یــان بــە بنەمــا وەرگرتــووە.
واتــە لەســەرەتای تێکۆشــانی بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی گەلــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان « لــە ســااڵنی  « ١٩٩٦_١٩٩٤بــە دەیــان کــچ و کــوڕی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەســت بــە پێویســتی بەشــدار بوونــی تێکۆشــانی
گەلــی کوردیــان کــرد .بۆیــە بــە ســەدان گەنجــی کــورد پەیوەســت بــوون
بــە ڕیزەکانــی گێریــا .بێگوومــان ئــەم قۆناخــە وەکــوو قۆناخــی ســەرەتایی
تێکۆشــانی تەڤگــەری ئاپۆیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــوو.
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لــە ســاڵی ١٩٩٧دا کاتــێ هەڤــااڵن لــە ناوچەیەکــدا کار و خەباتــی ڕێکخســتنی خۆیــان بەڕێــوە دەبــرد ،زۆر بنەماڵــە بــوون کــە
بــە هەمــوو شــێوازێ یــاری دەری هەڤــااڵن دەبــوون .یــەک لــەو بنەمااڵنــە کــە هەمــوو کاتێــک دەرگایــان ئــاوەاڵ بــوو ،بنەماڵــەی
هەڤــاڵ زیــان پەپوولــە بــوون .واتــە هەڤــاڵ زیــان لــە نێــو بنەماڵەیەکــدا مــەزن بــوو کــە هەمــوو کاتێــک پەیوەندیــان لەگــەڵ
هەڤااڵنــدا هەبــوو .گەرچــی هەڤــاڵ زیــان پەپوولــە تەمەنــی زۆر بچــووک بــوو بــەاڵم لــەو تەمەنــەدا بــەو قەناعەتــە گەیشــتبوو کــە
ئیــدی ناتوانێــت وەکــوو کچێکــی ئاســایی لــە نێــو ئــەو کۆمەڵگایــەدا بژیــت .بۆیــەش بڕیــاری پەیوەســتبوون بــە تەڤگــەری ئاپۆیــی
دا .هەڤــاڵ زیـلان ل�ەـو باروودۆخـ�ەی کەــ دەوڵەتیــ ئێ��ران بەس��ەر کۆمەڵــگا و بـ�ە تایبەتـ�ی ژنانــی بهرێوهدهبــرد ،ئــاگادار بــوو.
لهب��هر ئ��هوهش وهک��وو ژنێک��ی ڕۆژههاڵت��ی کوردس��تان بڕی��اریدا ک��ه ب��ه تێکۆش��انی خ��ۆی کۆتای��ی ب��هو باروودۆخ��ه بهێنێ��ت .
سهرهتا که دهیههویست بهشداری شۆڕەش ببێت ،ههڤااڵن ئیزنی بهشدار بوونییان پێ نهدا .بهو هۆی ئهوه که تهمهنی ههڤاڵ زۆر
کهم بوو .ههڤاڵ زیالن له سااڵنی ١٩٩٥تا  ١٩٩٧بهشداری شۆڕش نابێت.به اڵم ههڤاڵ زیالن وهکوو کچێکی ڕۆژههاڵتی کوردستان
به تێکۆشانی رزگاری ئازادی ژنان به پێشهنگاتی ڕێبهر ئاپو دهکات .بۆیهش له سهر تێکۆشان پێداگری دەکات .ههڤاڵ زیالن
لهو ڕهنجهی کوو ژنی کورد لهو باروودۆخهی ئێران دا دوچاری دەبوو ،ئاگادار بوو .دهیههویست وهکوو ژنێکی ئازاد ببێت به
پێشهنگی ئازادی ئهو ژنانه و هیوایهک که بتوانێت دهنگ و ڕهنگی ژنان له کوردستان و ئێراندا دهربڕێت .تهنیا ڕێگاشی بهشدار
بوون له رێزهکانی گریال دهدی تا لهب هرامبهر عهقڵییەتی پیاوساالرانه تێکۆشان بکهن و ناسنامهیهکی نوێ بۆ ژنان ساز بکهن.
ئهوکاته که ههڤاڵ زیالن بهشدار بوو ،بۆ ماوهیکی لهگهڵ ئێمه له ههرێمی پاراستنی میدیا مایەوە .گهر چی ههڤاڵ زیالن منداڵ
بوو و له هەلومهرجی زستاندا بەشدار ببوو؛ بهاڵم نهتهنیا یهک خولەک لە ژياندا ڕانهدهوهستا ،بهڵکوو ههر وهکوو پاشناوی خۆی
(پهپوله) ههموو کاتێک له جموجوڵدا بوو .لهدڵی ههموو ههڤااڵندا جێگای خۆی کردبووەوە .ههڤاڵ هیچ کاتێک نهیدهگووت
«من ناتوانم» .ئهمه دهبوو به سهرچاوهی مۆڕاڵ بۆ ههموو ههڤااڵن لە ژیان ،خەبات و تێکۆشان .ههڤاڵ زیالن خاوەن ههستێکی
هونهری بوو  ،هەروەها دەست و قهڵهمێکی بە کاریگەری و تایبەتی هەبوو  .وا دهینوسی که مرۆڤ ههستی بهقوواڵی شۆڕش
دهکرد .یەک لە هەڤااڵنی هەرە بە هێز و بە باندۆری رۆژهەاڵتی کوردستان بوو...
دهمهوێ بیرهوهریهکی خۆم لە گەڵ هەڤاڵ دا بگێڕمەوە:
ئهوکاته که ههڤاڵ زیالن له الی ئێمه دهماوە ،یهکێک له گەنجرتین ئهندامانی ئهو بهشه دهژمێردرا .سهر هڕای ههموو سهرما و
سهختیهکانی زستان ،فڕۆکهکانی دوژمنیش بە سهر ئێمهدا له هاتوو چوو دا بوون .ههڤاڵ زیالن لهو تهمەنهدا نهتهنیا نهدهترسا
بهڵکوو بوو به سهرچاوهی مۆڕاڵ و خۆشحاڵی بۆ ههموو هەڤااڵن.
هەڤاڵ زیالن بە القیدا ڕژابوو،القی سووتابوو لەالیەکی دیکەشەوە بە تۆپباران برینداربووبوو .ئێمە داربەستامن بۆ هەڤاڵ دروست
کرد تا بتوانین بیبەین .جار و باریش لەگەڵ هەڤاڵ گاڵتەمان دەکرد .من پێم دەگوت « :هەڤاڵ گیان تۆ القت سووتاوە ،قەڵەوی،
برینداریش بووی ،ئێمە ئاخر چۆن تۆ ببەین!» ئەویش وەها واڵمی دەدایەوە « :من ڕۆحم وەکوو پەپوولەیە ،سووکە ،داربەستەکە
بۆ ئێوەش سووک دەبێت».
هەتا هەڤاڵامن گەیاند بە جێگایەکی گونجاو ،هەڤاڵ چەن جار داوای لێبووردنی دەکرد .ئێمە زۆر کات بە الیەوە بووین .پێامن
دەگوت« :بەسە ئێدی .زستان تەواو بوو .بەهار هات .بێگوومان بەهار بۆ گێریال خاوەن تایبەمتەندی جیاوازە .بەهار خاوەن
مۆسقایێکی تایبەتە و گوێ گرتن لە دەنگی چۆلەکەکان لە بەهار دا ،ڕۆحێکی تایبەت دەبەخشێ بە گێریال».
ئــەو  ٣مانگــە کــە هەڤاڵــان لــە ال بــوو ،بــۆ مــن زۆر درێــژ گــوزەرا .مــن هەمــوو کاتێــک دەمپرســی« :هەڤــاڵ زیــان تــۆ هەمــوو
کاتێــک لــە حرەکــەت و جــم و جووڵــدا بــووی .چــون دەتوانــی  ٣مانــگ لــە یــەک جێــگا ڕاوەســتاوی؟! دەیگــوت« :هیــچ باســی
مەکــە .لەبــەر ئــەوەی زۆر عــەزاب دەبینــم ».منیــش بەگاڵتــەوە دەمگــوت« :وابزانــە کــە پیربــووی!» ئەویــش لــە واڵمــدا دەیگــوت:
«هیــچ کاتێــک بیــر لــەوە ناکــەم کــە پیرببــم .مــن هەمــوو کات گەنــج دەمێنمــەوە! هــەر مرۆڤێــک لــەم فەلســەفەدا قــووڵ بێــت،
هەمــوو کاتێــک لــە گۆڕانــکاری و جوانبــوون دایــە!
پاشــان کــە هەڤــاڵ زیــان لــە بــواری تەندرووســتی دا بــاش بــووەوە ،دووبــارە دەســتی کــرد بــە خەباتــی بــێ وچــان .دەتوانــم بڵێــم
کــە هەســتی شــێعر نووســانی لەســەر هەرشــتێکی بچووکیــش تایبــەت بــوو...
ماوەیــەک لــە یــەک دابڕایــن دووبــارە لــە ســاڵی  ٢٠٠٩لــە هەرێمــی پاراســتنی مەدیــا جارێکیــر هەڤاڵــم بینییەوە.لــە بڕیارگــەی
پــەژاک!  ٤ســاڵ بــوو کــە مــن نەمدیبــوو .گەرچــی تەمەنــی زۆرتــر بووبــوو ،بــەاڵم ڕۆحــی هــەر وەک منــداڵ پــاک بــوو! زســتانی
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 ٢٠٠٦ئێمــە لەگــەڵ یەکــدا بوویــن! هەڤــاڵ زیــان شــانۆگەر بــوو ٢٠٠٦ .بــوو کــە مــن تــازە لــە زینــدان هاتبوومــە دەرەوە!
کۆمەڵێــک هەڤــاڵ بەیەکــەوە بوویــن! هەڤــاڵ زیــان ئامــادەکاری مۆراڵــی دەکــرد! هەمــوو لــە مەکتەبــدا دانیشــتبووین! هەڤــاڵ
زیــان ســورپرایزێکی ئامــادە کردبــوو! یەکجــار دیــان هەڤــاڵ زیــان خــۆی کردبــوو بــە بابانوئێــل! هەمــوو هەڤــااڵن ســەریان
ســووڕما! لــە هەمــان کاتــدا ،پێشکەشــوانیش بــوو! ئێمــە بەدەنگیــدا زانیــان هەڤــاڵ زیالنــە! هــەر ئــەم کارانــە دەبــووە بــە هــۆکار
کــە هەمــوو کــەس لــە هەڤــاڵ زیــان حەزبــکات و بــە دڵ خۆشــیان بــوێ!
ئامادەکارییــەکان بــۆ ڕۆژهــەاڵت زیاتــر دەبــوو .هەڤــاڵ زیــان لــە بەشــی ڕاگەیاندنــدا بــوو! بــە تایبەتــی لەســەر گۆڤــاری «ژن»
ڕادەوەســتا .بەرنامەکانــی زۆر دەوڵەمەندبــوو .تــەواوی کێشــە کۆمەاڵیەتیــەکان و بەتایبەتــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی دەگرتــە بــەر!
دەیگــوت« :دەبــێ بــە خەباتــی خۆمــان ئــەم کێشــە کۆتایــی بێنیــن ».بۆیــەش دەســتی بــە نووســینی برووشــورێک کــرد ســەبارەت
بــە کێشــەی ژن! بۆیــەش پێشــنیاری کــرد و هەڤاڵنیــش زۆر پێیــان خۆشــبوو! دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئــەو بروشــورە لــە بــەش بەشــی
خەبــات تــا ئێســتاش بەکاردێــت!
لــە قۆناخــی بەهــار دا ،هەڤــاڵ زیــان پێشــنیاری کــرد بــڕوات بــۆ ناوخــۆی ڕۆژهــەاڵت .بــەاڵم هەڤــااڵن دەیانهەویســت کــە هەڤــاڵ
لــە چاپەمەنیــدا مبێنێتــەوە و خەباتــی خــۆی بەرفــراوان بــکات! بــەاڵم هەڤــاڵ زیــان پێداگــری کــرد کــە بــروات و لــە ناوخــۆ
تێکۆشــان بــکات لەســەر کێشــەی ژن .لەســەر ئەمــەش هەڤــاڵ زیــان بــۆ درێژەپێــدان بــە خەباتــی خــۆی چــوو بــۆ هەرێمــی
مەریــوان .لــە الیەکــی دیکەشــەوە ئێمــە دەزانیــن کــە لــە ســاڵی  ١٩٩٦پیالنگێڕیەکــی مــەزن لەســەر رێبــەری گەلــی کــورد هەبــوو.
هەڤــاڵ زیــان (زەینــەب کناجــی) لــە بەرامبــەر بــەو پیالنگێڕیــە واڵمێکــی زۆر گــەورەی داوە! چاالکیەکــی فیداییانــەی ئەمجــام دا!
هەڤــاڵ زیــان بــۆ هەرچــورا پارچــەی کوردســتان بــوو بــە ســمبوولی خۆڕاگــری .پێویســتە هەموومــان ئــەو کەســایەتیە مەزنــە بــاش
بناســین و بیکەیــەن بــە منونەیەکــی زۆر گرنــگ .هەڤــاڵ زیــان پەپولــە  ٢٠٠٦لەبــەر ئــەوەی کەســایەتی هەڤــال زیــان (زەینــەب
کناجــی) بــۆ خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت بناســێنێ،بۆ ئــەوەی ئیـرادەی ژن بــە خەڵــک نیشــان بــدات.
کۆبوونەوەیەک بۆ خەڵکی گوندێکی مەریوان دروست دەکات؛ لە گەڕانەوە کە لەشوێن کۆبوونەوە دوور دەکەونەوە،دوژمن
هەڤااڵن دەخاتە بۆسەوە .هەڤااڵنی دیکە خۆیان ڕزگار دەکەن،بەاڵم هەڤاڵ زیالن بریندار دەبێت!هەڤااڵنی دیکە زۆر هەوڵ
دەدەن کە هەڤاڵ زیالن لە شوێنێکی جێگیر بکەن و بچن دەرمان بهێنن .بۆ ئەوەی چارەسەری زامەکەی بکەن .بەاڵم دوژمن
ئۆپەراسیۆن دەست پێدەکات.
هەڤاڵ زیالن بەبرینداری دەکەوێتە دەست دوژمن .هەر وەک چۆن لە ساڵەکانی  ١٩٩٠-١٩٨٠دوژمن لە باکور دا بە هەموو
شێوازێک وەحشیانە ،هەڤااڵنی بە پشت تانکەوە دەبەست تا گەل بیبینێت .ئێران بۆ هەڤاڵ زیالن پەپوولە هەمان کار دەکات و
لە شاری مەریوان هەڤاڵ زیالن بە پشتی سەیارەیەکەوە دەبەستێ و لە بەرچاوی خەڵک ،لە ناو شار دا هەڤاڵ زیالن بە برینداری
دەسورێننەوە! هەڤاڵ زەینەب کناجی لە  ٣٠حوزەیراندا چاالکی کرد ،هەڤاڵ زیالن پەپوولەش  ٣٠مانگ شەهید بوو.
هەڤــاڵ زیــان یەکەمیــن شــەهیدی یەکیەتــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  YJRKبــوو .تا ئێســتاش لەســەر کاریگەری کەســایەتی
بــەرزی ئــەو ،پەرەپێدانێکــی زۆر گــەورە بــۆ خەبــات درووســت بــوو .واتــا بــە شــەهید بوونــی هەڤــاڵ زیالن،باندۆربوونێکــی زۆر لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نــاو گەلــدا ســاز بوو.
بەڵکو هەڤاڵ زیالن وەکوو جەستە لەالی ئێمە نییە،بەاڵم بەڕۆح ،هەزاران زیالن پەیوەستی ڕیزەکانی گێریال بوون .هەڤاڵ زیالن
پەپوولە،پێشەنگی خەبات بوو.
هەڤاڵ زیالن تەمەنی زۆر نەبوو ،بەاڵم لەناخی دڵەوە هەستی بە هەموو ڕەنجەکانی کۆمەڵگا و بەتایبەتی ژنان دەکرد .شەهید
بوونی هەڤاڵ زیالن لەو تەمەنە بچوکەدا ،بۆ ئێمە واتایەکی گرنگی هەیە .بەرپرسیاریەتی هەڤاڵ زیالن بۆ نووسینی مێژووی ژن،
پەیامی گرینگی هەیە کە تێکۆشان پەرە بستێنێت .بێگومان توانیم دڵۆپێک لە هەموو بیرەوەرییەکان باسبکەم.هیوادارم ئەم بابەتە
بە دڵتان بێت،بۆ هەڤااڵنی شەهید هەرچەندە بەس بکەی تەنیا بە تێکۆشن دەتوانی ببیت بە وەاڵم.
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روادیاب

چخوف

انسانی که جز
حقیقــت چیزی
نگفت...........

آنتــون پاولوویــچ ِچخــوف ( ۲۹ژانویــه  ۱۵ - ۱۸۶۰ژوئیــه  )۱۹۰۴داســتاننویس و منایشنامهنویــس
برجســتهی روس اســت .او در زمــان حیاتــش بیــش از  ۷۰۰اثــر ادبــی آفریــد .او را مهمتریــن داســتان
کوتاهنویــس برمیشــارند و در زمینــ ٔه منایشنامهنویســی نیــز آثــار برجســتهای از خــود بــه جــا
گذاشتهاســت و وی را پــس از شکســپیر بزرگرتیــن منایــش نامهنویــس میداننــد .چخــوف در چهــل
و چهــار ســالگی بــر اثــر ابتــا بــه بیــاری ســل در گذشــت.
در ایــن شــاره بــا انتشــار داســتانی کوتــاه و همچنیــن تحلیــل آن ســعی در بازخوانــی دوبــارهی یکــی
از آثــار ایشــان داریــم.

سبکشناسی
مشخصات کلی آثار داستانی چخوف را میتوان در این محورها خالصه کرد.
•خلق داستانهای کوتاه بدون پیرنگ
•ایجاز و خالصه گویی در نوشنت
•خل��ق پایانه��ای ش��گفت انگی��ز ب��رای داس��تانها ب��ا اله��ام از آث��ار «گــی دوموپاســان»
(نشـ�ان افتخـ�ار)
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•خلق پایان «هیچ» برای داستان با الهام از آثار «ویکتور شکلوفسکی» (منتقم)
•بهره گیری از جنبههای شاعرانه و منادین در آثار که از ابداعات خود چخوف در دور ٔه نویسندگیش بود.
•نگاه رئالیستی به جهان و قهرمانهای داستان برخالف نگاه فرمالیستی رایج آنزمان
•استفاده از مقدمهای کوتاه برای ورود به دنیای داستان (امتحان نهایی)
•استفاده از تصویرپردازیهای ملهم از طبیعت و رشح آن برای پس زمین ٔه تصویری داستان (شکارچی)
موضوع و تم آثار
•فرصتهای ازدست رفته زندگی
•آدمهایی که حرف همدیگر را منیفهمند
•حمله به ارزشهای غلط اما رایج اجتامع
•تضاد طبقاتی
•عدم مقاومت در مقابل رش و مهار خشم (تحت تاثیر آثار لئو تولستوی)
•ماهیت خوار کننده فحشا
چند داستان کوتاه
• - ۱۸۸۳از دفرتچه خاطرات یک دوشیزه
• - ۱۸۸۴بوقلمون صفت
• - ۱۸۸۹بانو با سگ ملوس
• -نشان شیروخورشید
منایشنامهها
•ایوانف
•خرس
•عروسی
•مرغ دریایی (کتاب)
•سه خواهر
•باغ آلبالو
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همین چند روز پیش« ،یولیا واسیلیاِونا » پرستار بچههایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم .به او
گفتم:
ِ
بنشینید«یولیا واسیلیاونا»! میدانم که دست و بالتان خالی است ا ّما رودربایستی دارید و آن را به زبان منیآورید.ببینید ،ما توافق کردیم که ماهی سیروبل به شام بدهم این طور نیست؟
 چهل روبل . نه من یادداشت کردهام ،من همیشه به پرستار بچههایم سی روبل میدهم .حاال به من توجه کنید .شام دو ماه برایمن کار کردید.
 دو ماه و پنج روز دقیقاً دو ماه ،من یادداشت کردهام .که میشود شصت روبل .البته باید نُه تا یکشنبه از آن کرس کرد .هامن طور کهمیدانید یکشنبهها مواظب «کولیا» نبودید و برای قدم زدن بیرون میرفتید .سه تعطیلی . . .
«یولیا واسیلیاونا» از خجالت رسخ شده بود و داشت با چینهای لباسش بازی میکرد ولی صدایش درمنیآمد.
 سه تعطیلی ،پس ما دوازده روبل را میگذاریم کنار« .کولیا» چهار روز مریض بود آن روزها از او مراقبت نکردید وفقط مواظب «وانیا» بودید فقط «وانیا»! و دیگر این که سه روز هم شام دندان درد داشتید و همرسم به شام اجازه داد
بعد از شام دور از بچهها باشید .دوازده و هفت میشود نوزده .تفریق کنید .آن مرخصیها ؛ آهان ،چهل و یکروبل،
درسته؟
چشم چپ «یولیا واسیلیاِونا» قرمز و پر از اشک شده بود .چانهاش میلرزید .رشوع کرد به رسفه کردنهای عصبی.
دماغش را پاک کرد و چیزی نگفت.
 و بعد ،نزدیک سال نو شام یک فنجان و نعلبکی شکستید .دو روبل کرس کنید .فنجان قدیمیتر از این حرفها بود.ارثیه بود .ا ّما کاری به این موضوع نداریم .قرار است به همه حسابها رسیدگی کنیم .موارد دیگر! بخاطر بیمباالتی
شام «کولیا » از یک درخت باال رفت و کتش را پاره کرد ۱۰ .تا کرس کنید .همچنین بیتوجهیتان باعث شد که کلفت
خانه با کفشهای «وانیا » فرار کند شام میبایست چشمهایتان را خوب باز میکردید .برای این کار مواجب خوبی
میگیرید.
پس پنج تا دیگر کم میکنیم.
در دهم ژانویه  ۱۰روبل از من گرفتید…
«یولیا واسیلی اِونا» نجواکنان گفت:
من نگرفتم. ا ّما من یادداشت کردهام . خیلی خوب شام ،شاید … از چهل ویک بیست و هفت تا برداریم ،چهارده تا باقی میماند.چشمهایش پر از اشک شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق میدرخشید ..طفلک بیچاره !
 من فقط مقدار کمی گرفتم .در حالی که صدایش میلرزید ادامه داد:
من تنها سه روبل از همرستان پول گرفتم  ! . . .نه بیشرت. -دیدی حاال چطور شد؟ من اصالً آن را از قلم انداخته بودم .سه تا از چهارده تا به کنار ،میکنه به عبارتی یازده تا ،این
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هم پول شام سهتا ،سهتا ،سهتا  . . .یکی و یکی.
یازده روبل به او دادم با انگشتان لرزان آنرا گرفت و توی جیبش ریخت  .به
آهستگی گفت:
متشکّرم!جا خوردم ،در حالی که سخت عصبانی شده بودم رشوع کردم به قدم زدن در
طول و عرض اتاق .پرسیدم:
چرا گفتی متشکرم؟ به خاطر پول یعنی تو متوجه نشدی دارم رست کاله میگذارم؟ دارم پولت را میخورم؟ تنهاچیزی میتوانی بگویی این است که متشکّرم؟
 در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادند. آنها به شام چیزی ندادند! خیلی خوب ،تعجب هم ندارد .من داشتم به شامحقه میزدم ،یک حقهی کثیف حاال من به شام هشتاد روبل میدهم .همشان
این جا توی پاکت برای شام مرتب چیده شده.
ممکن است کسی این قدر نادان باشد؟ چرا اعرتاض نکردید؟ چرا صدایتان در
نیامد؟
ممکن است کسی توی دنیا این قدر ضعیف باشد؟
لبخند تلخی به من زد که یعنی بله ،ممکن است.
بخاطر بازی بیرحامنهای که با او کردم عذر خواستم و هشتاد روبلی را که
برایش خیلی غیرمنتظره بود پرداختم.
برای بار د ّوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس ،گفت:
متشکرم !متشکرم!پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم:
در چنین دنیایی چقدر راحت میشود زورگو بود.
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هژار ریبین
دردناکتریــن نکتــه آنجاســت کــه هــر واکنشــی از «یولیــا واســیلیاِونــا» بــه بغــض بغرنجــی بــدل میگــردد کــه مســبب
تحمــل غیرمنطقــی اتفاقــات جــاری در ایــن روایــت میشــود .دقیق ـاً آنجــا کــه خواننــده انتظــار میکشــد بــا اع ـراض
و عصیــان روب ـهرو شــود ،بــر اثــر تاثیــر نوعــی از محافظ ـهکاریِ گنــگ و شــاید نســبتاٌ اجبــاری« ،یولیــا واســیلیاِونــا»
خــود را وادار بــه عــرض تشــکر میبینــد .مفهــوم تلــخ عــادت بــه فرودســتی ،هامن¬طــور کــه آنتــوان چخــوف اشــاره
مـیدارد ،چنــان قبــح مقولـهی مظلومیــت را میشــکند کــه مردمــان از اصــل خویــش دور گردانیــده شــده ،خودخواســته
حاصلخیزتریــن بســر را بــرای زورگویــی فراهــم میآورنــد .در اســاس داســتان حــاوی چنیــن پیامــی اســت کــه تنهــا
عامــل زورگویــی ،صاحبــان قــدرت نیســتند .بلکــه کســانی هــم کــه مــورد ســتم ق ـرار میگیرنــد در ایــن مســئله ســهیم
هســتند .از اساس ـیترین دالیــل ایــن امــر فقــدان خودشناســی و اراده بــوده کــه ایــن هــم ســبب میشــود ســتمدیدگان
و رنجـران جامعــه در چارهیابــی ایــن گونــه اتفاقــات خــود را بیتاثیــر دیــده و دچــار قــدر یــا رسنوشــت احســاس کننــد.

زانا پشکو
چخــوف بــه پیــروی از ســبک امپرسیونیســم یــا دریافتگــری آثــاری خلــق کــرد کــه ناشــی از دریافــت و برداشــت مســتقیم
از مفاهیــم زورمــرهی زندگــی او میباشــند .بــا نگاهــی کوتــاه بــه مــن فــوق ایــن واقعیــت هــر چــه بیشــر عیــان
میگــردد .در داســتانکوتاه فــوق چخــوف ســعی بــر برجســته منــودن زمینههــای بــروز شــخصیتهای مســتبد در
جامعــه را نشــان میدهــد .میتــوان در ابتــدای داســتان بــه ایــن موضــوع پــی بــرد کــه مجادلــهی « یولیــا واســیلی
اِونــا » در مقابــل صاح ـبکارش تــا جایــی ادامــه پیــدا میکنــد و پــس از مدتــی دخــرک تســلیم میشــود و بــه کمرتیــن
قانــع میشــود ،در حالــی کــه حــق او خیلــی بیشــر اســت .چخــوف در ایــن داســتانکوتاه ســعی بــر آن دارد بــه ضعــف
بــروز واکنــش از ســوی جامعــه در برابــر ظلــم اشــاره منایــد .یکــی از نــکات بســیار قابــل توجــه داســتان فــوق ســادگی و
رســایی زبانــی و مفهومــی مــن اســت و هــدف نویســنده بــه ســادگی هرچــه متامتــر و بــا بیانــی مســتقیم و واضــح ابـراز
میشــود .بــه نظــر میرســد چخــوف در ایــن داســتان ســعی دارد از منظــری بــه ضعــف در اســتمرار در رســیدن بــه
حقــوق اشــاره منایــد و از دیدگاهــی دیگــر تلنگــری بــه جامعــه وارد منایــد تــا در برابــر ظلــم و زورگوئــی ســکوت نکننــد.
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هارش وارش
شعر مازندرانی
پیر بوردآ کوها ،مهن مازِرون
پیره دشت تییم ،بیِمو نشا
نَدیمه ِشامره.
آی مار م ِهن بی ته ،پیته دا ِر مه
لووچمه.
مهن بی ته،
ِ
ِشفت بیمه
رس ،دهکهن خرشت
ِپاله ِ

ِناشون ِممون داره می
هارش مهن گهد بومه

هارش وارش َخهله بیهمو
وارشیه
ته بووتی نکش وهکه
مهن وچهی نهدومه
ته بههوتی واش ،ممون بینجهکاریه
توو بهزن لینگه
َچکا گهل؛ ممون اینجه هنیشتهن
حهرهسیم بینجهتاشی
بیمون کوییه.
شعر از رفیق شاهان الربز

خیاوان پهتی

شار ئیمە ،مانگەشەو ،گوم کردگە
رەنگ عشق ،نیمەشەو گوم کردگە
یە خیاوان
وە خیاوان
هە خیاوان
خیاوانە
خیاوان پەتی
خوەێ دە نام قیلتاو،گوم کردگە
بەس ک هووکارەس وە دەنگ بایەقوش
ورشەورش خوەرهەتاو گوم کردگە
لێو جادە ،
جوور داوڵ ،شیش واش
دارتەیلە بەرقەراو گوم کردگە
لەش ،دەبان لەش ،کەفێ ،بێ شوون و نوون
هەر شەهیدێ دەیرە ناو گوم کردگە
خوەم خراو و خوەت خراو ،شارێ خراو
جام و جەمخانە شەراو ،گوم کردگە
ئەر بخوازی ئەڵوەسی گۆرانیێ
لێو،
بااڵ،
برم،
چاو ،گوم کردگە
بێ سەر شوون،
وەرد خوەم بێ سەرنوشت
چارەنووسێ رووژ و شاو گوم کردگە
الونێ هەر شەو،
وە سووزەو عاشقێ:
ئی واڵتە ،مانگەشەو ،گوم کردگە ...
مسەفا بەیگی ،ئیاڵم-وەهار ٩٢

تقدیم به متام مادران زحمتکش
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فەرمان

رایەخێکیان بۆ راخستم
قەڵەمێکی دەستەمۆیان دایە دەستم!
وتیان :بنووسە شەوەزەنگ
لەم واڵتە رسووشتیە...
بۆنی گوڵ و تیشکی هەتاو دەمار ئەگرێ
ئەوەی بەرەو ئاسامن ئەفرێ ئەشقیایە
عومری باڵندەی بەرزەفڕ
کورتە بە قەد تەمەنی گوڵ
هەر زوو ئەمرێ!
وتیان :بنووسە ئاسامن
قەڵەمڕەوی یاسای داڵە
ئەوین ،چیای یاخی بوونە
بۆنی گوڵ و بێنی رۆژ و پەڕپەڕووچکەی ئاسامنی بەرز
خەونە،خولیایە،خەیاڵە!
وتیان :بنووسە یاسای داڵ
یاسای خوایە
چی باڵندەو پەلەوەرن بێ سام و سڵ
هەتا بن مێچی ئەوڕکەی تێیدا دەژین...
دەتوانن دەنگیان هەڵبڕن
ناو بە ناویش بە رستە رست
قام و حەیران بۆداڵ بچڕن
ئەتوانن لە شەقەی باڵ دەن
تا بەر دەرکی قەفەز بفڕن...
...

لقی شکاوی گوڵێکم کرد بە قەڵەم
بە خوێناوی بولبولێکی کوژراو نووسیم:
نووسیم :ئاسامن قەڵەمرەوی باڵندەیە
نووسیم :ئەوین یاسای بێخەوشی دڵدارە
گوڵ و ئاسامن و ئازادی
قانوونی خوای ئەویندارە ...
جەالل مەڵەکشا – ساڵی ٦٧
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