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     انــگاره ای باور پذیــر شــده  اســت؛ معنا باختگــی در جهانــی کــه قــرار بــود، انســان رعایــت ِ انســان شــود 

و معنــا یابــد. میــالد زنــاِن معــام و مــرداِن متناقــض، خیابان هــای مــدرن آفریــد. قــرن  شــهرهای مــدرن بــا 

ــا  ــدرن ب ــه ی م ــای لکات ــد، محله ه ــده آفری ــای آین ــا ویرتین ه ــیامنی ب ــای س ــر، جنگل ه ــای مدرن ت مرگ ه

ــدون  ــد. ورود انســان ب ــوز قــرار نیســت فرو بریزن ــی کــه هن ــکای دیوارهای معامری هــای زودمــردن در تاری

ــی کــه ســبقت ســگ از پلیــس و  ــوع اســت. و کوچه های ــه خــودش، ممن ــرن ِ باخــنِت انســان ب ــه ق ــک ب تان

پلیــس از خــودش آزاد اســت، آزاِدآزاد. . . قــرِن دیاســپورای ترانــه و آوارگــی رسنوشــت  در ســواحل مــه زده ی 

دور بــا فنجانــی از قهوه هــای مهــم و فنجان هــای مهم تــر از قــرن فراموشــی. قــرِن دعــوت بــه خاموشــی، 

ــا  ــد ب ــدرن می آفرین ــه ی م ــنگ، خاورمیان ــال قش ــای مث ــن و هیالری ه ــال خش ــای مث ــرِن دونالد ترامپ ه ق

ــی. ــای فیس بوک ــه  در پاریس ه ــی و پرس ــای نفت خیابان ه

      امــا مــن تروریســتم و اتفاقــا  بی رسزمین تــر از مــن، منــم. امــا انســان رهاشــده  در  هپــروت بــی دردی 

ــو هــم نزیســته ام. اینجــا مــردن  ــه نئون هــای شــهر بی  رشمــی ت ــو نیســتم و در خیابان هــای بََزک کــرده  ب ت

ــی در لیســت های  ــرا می توان ــن تروریســتم، م ــان پتیاره گی  ســت. م ــر از زیســنت در دیوارهــای جه واقعی ت

رنگــی، در پوشــه های تانخــورده ی متــام آرشــیوهای کش گرفتــه ات دار بزنــی، بــه گلولــه ام ببنــدی و نامــم را 

بــر ســینه ی یــک دیــوار بنویســی: مــرگ . . .   

    مــن تروریســتم و تــو بــا کاله بوقی هــای منگولــه دارت پایتخت هــای از پای بســت  ویــران جهــان را بگــرد 

و مــرا روزی هــزار بــار خــط بــزن. مــن اعــرتاف می کنــم کــه تروریســتم و در قــرن دعــوت  بــه فراموشــی 

ــد،  ــال ب ــگی، در س ــگاری اندیش ــده ی ولن ــی، در س ــای سیاس ــت ِهیچ گویی  ه ــی، در روزگار یبوس و خاموش

ــا،  ــچِ رسم ــج و پی ــت ک ــن بن بس ــون، در ای ــش و خ ــتان آت ــن زمس ــی، و در ای ــرگ بی معنای ــال مونوم در س

ــی  جنــس مقواهــای رنگــی خیابان هــای  بنویــس. بنویــس انقــالب مــن مخملــی  نیســت، و نــه از جنــس ِب

ــروش آن شــده اند. وطــن  می فروشــند، وطــن  ــز ف ــه کوتوله هــای سیاســی   ات همه چی خامر اندیشی ســت   ک

می خرنــد، نــام می فروشــند، ســکوت می خرنــد، هیاهــو بــار می زننــد. انقــالب مــن فروشــی  نیســت، 

ــی  ــم دموکراس ــه طع ــد، ن ــرگ رس می ده ــه  ی م ــه مرثی ــذارد، ن ــش می گ ــه ری ــد، ن ــت می ده ــوی نف ــه ب ن

ــر  ــش ب ــر قهرمانان ــه تصوی ــرد، و ن ــاب می گی ــامم آفت ــا، ح ــک دری ــواحل ی ــه در س ــد. ن ــی می ده والنتاین

ــخره  ــه س ــو را ب ــی ت ــان بی قواره گ ــی ام، جه ــک کودک ــای کوچ ــا کوچه  ه ــازد. اینج ــگ می ب ــا رن تی رشت ه

گرفتــه، و کــودکان تروریســت بــه تانک هــای آهنیــن دموکراســی  تــو ســنگ می اندازنــد، مــادران تروریســتم، 

ــد. و  ــو را می بندن ــاخت نات ــرشی س ــوق ب ــای  حق ــم   گلوله ه ــرور، زخ ــگ ت ــه رن ــفید ب ــای س ــا رورسی ه ب

ــن  ــد. م ــخن می گوین ــرگ س ــلیس ِم ــه ی س ــا لهج ــن ب ــروز م ــِن جنگ اف ــا ت ــو ب ــب ت ــای صلح طل باتوم ه

تروریســتم، و تروریســت می مانــم اگــر جهــان، تلفــِظ لب هــای کــودکان ایــن خــاک را تــاب نیــاورد، آنــگاه 

ــزن.  ــرای مــردن واکــس ب ــت را ب ــی پوتین های ــه می آی ــن مــن ک ــه رسزمی کــه همــه رسود و عاشــقانه اند. ب

ــان جهالت هــای توســت.  ــن تروریســِت جه ــن م رسزمی

تو پوتین هایت را برای مردن واکس بزن

مه
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ب

هیوا آرگش
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ــف و متعهــد بــه حامیــت  رشق کوردســتان در مقطــع کنونــی نســبت بــه تحــوالت سیاســی در کوردســتان خــود را مکلّ

و مشــارکت سیاســی می دانــد. پــس از موضــوع روژآوا و نیــز وضعیــت انقــالب و مقاومــت شــامل کوردســتان، آیــا ایــن 

حامیــت و مشــارکت سیاســی جامعــه، می توانــد جریانــات و احــزاب رشق را وارد فــاز نوینــی از مبــارزه منایــد کــه مواضعی 

عملی تــر را نســبت بــه سیاســت  های جمهــوری اســالمی ایــران نشــان دهنــد؟

ــف آن  ــای مختل ــارزات بخش ه ــر از مب ــی متاث ــر مقطع ــرای آزادی در ه ــتان ب ــارزە ی کوردس ــی: مب ــیامند معین     س

ــع  ــرت مقاط ــت. در بیش ــیم شدە اس ــتعامری تقس ــت اس ــق سیاس ــی از طری ــکلی تصنع ــە ش ــه ب ــە البت ــت ک ــودە اس ب

تاریخــی، هــر بخــش از کوردســتان ، همیــار و همراســتا بــا مبــارزات دیگــر بخش هــای کوردســتان به حســاب می آمــد 

کــە در حــال پیــکار بــا دیکتاتــوری و اســتبداد حکومــت مرکــزی بودەانــد. هم اکنــون مبــارزە بــرای آزادی در روژآوا و 

شــامل کوردســتان در نقطــه ی اوج انقالبــی خــود بــه رس می بــرد و مــا بــا توجــه بــه وظیفــە ی سیاســی و اخالقــی خــود 

الزم می دانیــم کــە از مبــارزات آنــان پشــتیبانی و حامیــت کــردە و در صــورت لــزوم حضــور فعــال داشــتە باشــیم.در 

واقــع فضــای مبارزاتــی پدیــد آمــده در شــامل و روژآوای کوردســتان تاثیــری مســتقیم بــر مبــارزات رشق کوردســتان 

دارد. هم  اکنــون مبــارزات رشق کوردســتان بــرای احقــاق حقــوق و نیــل بــه آزادی در حرکــت اســت و مبــارزات شــامل 

و روژآوا کوردســتان تاثیــری مثبــت بــر مبــارزات مــا هــم داشــتە اســت، همچنان کــە دیدیــم کــە پشــتیبانی شــهر های 

ــنگال  ــی و ش ــتان از کوبان ــهرهای رشق کوردس ــر ش ــاد و دیگ ــنندج و مهاب ــاه و س ــه کرمانش ــتان از جمل رشق کوردس

نشــان از ایــن روح همبســتگی دارد. احــزاب سیاســی برنامەهــای خــاص خــود را بــرای مبــارزە و حضــور در پیشــرد 

آینده ی ایران در بحران منطقه ای
گفتگوی ویژه ی آلرتناتیو با سیامند معینی، عضو مجلس پژاک

در زمینه ی نقش و رویکرد پژاک در وضعیت موجود سیاسی ایران و رشق کوردستان

ــه خلق هــا،  ــه و آزادی خواهان ــات برابری خواهان ــد در راســتای مطالب ــا، احــزاب بای ــن مبن ــر همی ــد. ب ــن می مناین ــرشو تدوی انقــالب پی

سیاســت های خــود را منطبــق مناینــد و بــا عملکــرد و سیاســت روزانــە، روح انقالبــی را در جامعــە گســرتش دهنــد. سیاســتی عملــی در 

راســتای مقابلــە بــا دیکتاتــوری و خفقــان از جانــب خــود نشــان دهنــد.  بــدون شــک ایــن امــر تاثیــرات خــود را بــه همــراه خواهنــد 

داشــت، در غیــر ایــن  صــورت بــا سیاســت منفعالنــە و انتظــار، نخواهنــد توانســت بــا ارادە ی انقالبــی و مبارزاتــی خلق هــا، هم راســتا 

و همــگام گردنــد. بــە عقیــدە ی مــن نبــوِد اتحــاد و عملکــرد هامهنــگ در ایــن مقطــع تاریخــی بیــن احــزاب سیاســِی اپوزیســیون در 

رشق کوردســتان، نتیجــە ی پریشــانی فکــری و نبــود دورمنــای سیاســی روشــن اســت. می تــوان ایــن پدیــدە را بــە نوعــی ویــروس فکــری 

تشــبیە منــود. هیــچ دلیــل  منطقــی بــرای فقــدان همــکاری مشــرتک در میــان احــزاب سیاســی را منی تــوان یافــت، بــە غیــر از نوعــی 

ــر احــزاب سیاســی شــدە  ــا ذهنیتــی خرسوانــی کــە گریبان گی ــِی دگامتیســتی ب ــا آن، نوعــی از محفل گرای خود بزرگ بینــی و هم زمــان ب

اســت. مــا در حــال گــذار از مقطــع تاریخــی حساســی هســتیم ، از طــرف دیگــر، موقعیــت حاکــامن ایــران در برابــر احــزاب اپوزیســیون 

بــە شــیوه ای در ارتبــاط مســتقیمی بــا  رسدرگمــی اپوزیســیون ها دارد. در واقــع جمهــوری اســالمی ایــران حداکــر اســتفادە را از ایــن 

ناهامهنگــی اپوزیســیون می بــرد. بــدون شــک همــکاری فعــال اپوزیســیون ها بــا همدیگــر تاثیــر  به ســزایی بــر روح مبارزاتــی خواهــد 

ــرای  ــز دســتاوردهایی ب ــل نی ــد و در عم ــی بگردان ــاز نوین ــد وارد ف ــه را در رشق کوردســتان می توان ــارزات آزادی خواهان داشــت و مب

آزادی و دموکراتیزاســیون داشــتە باشــد. 

ــات و  ــزوم اقدام ــردد، ل ــرح می گ ــران مط ــا در ای ــی خلق ه ــائل داخل ــه ی مس ــژاک در زمین ــوی پ ــه از س ــائلی ک ــده  مس ــی از عم  یک

تحــوالت دموکراتیــک از ســوی جمهــوری اســالمی ایــران، نســبت بــه موجودیــت ملیت هــای مختلــف در ایــران اســت. به نظــر می رســد 

تاکنــون شــاهد هیــچ  اقدامــی عملــی از ســوی ایــران در ایــن زمینــه نبوده ایــم. بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی ایــران در خاورمیانــه 

ــی دموکراتیــک از ســوی نظامــی اســتبدادی هم چــون جمهــوری اســالمی  ــرای اصالحات ــی ب ــا غــرب، رضورت ــز توافقــات سیاســی ب و نی

ایــران باقــی منی مانــد؛ بــا ایــن اوصــاف نقـــ و رویکــرد پــژاک در مقطــع کنونــی بــرای اعــامل فشــار بــر ایــران چیســت؟ آیــا می تــوان 

هم چــون گذشــته بــه تنگنــا قــراردادن ایــران از نظــر نظامــی اتــکا منــود؟

ــی  ــە شــکلی مافیای ــران را ب ــرتل اقتصــاد ای ــە شــکل سیســتمی مخــوف ادارە می شــود و ســپاه پاســداران کن ــران ب ــی: ای ســیامند معین

ــای  ــا ملیت ه ــط ب ــائل مرتب ــران در مس ــکام ای ــت ح ــیرازە ِی سیاس ــیعی ش ــالم ش ــونیزِم اس ــت ش ــرار داده؛ ذهنی ــود ق ــار خ در انحص

مختلــف ایــران اســت. بــا وجــود ایــن ذهنیــت انکارگرایانــە، دیالــوگ و تفاهــم بــا ایــن سیســتم نوعــی خودفریبــی اســت و دموکراتیــزە 

منــودن جامعــە بــا ایــن متدهــای مافیایــی کــە حاکــامن ایــران بــرای بقــای خــود از آن اســتفادە می کننــد، امکان پذیــر نیســت. نوعــی 

ــا بتــوان بحــث از دموکراتیــزە کــردن و مبــارزە ی دموکراتیــک در  از تغییــرات رادیــکال در سیســتم حکومــت داری ایــران الزم اســت ت

ــی به خصوصــی در  ــەی نظام ــچ برنام ــن مقطــع هی ــکا در ای ــی و به خصــوص آمری ــان آورد. کشــورهای غرب ــه می ــران را ب ــە ی ای جامع

ــە اســت. در  مقابــل ایــران ندارنــد و بــە عقیــدە ی مــن سیاســت اوبامــا در مقابــل ایــران نرمــش نشــان دادن و سیاســتی فرصت طلبان

ــا  ــران ب ــە ای ــی ک ــر اســت. در مقطــع کنون ــدی دیگ ــی در بُع ــران هــامن خودفریب ــا در ای ــت غربی ه ــە دخال ــد بســنت ب ــت امی حقیق

بحــران اقتصــادی و اجتامعــی دســت و پنجە نــرم می کنــد و در تنگنــا قــرار گرفتە اســت، رضورت ایجــاد جبهەهــای مختلــف در همــە ی 

زمینەهــا و برجســته منــودن تنــش میــان خلــق و حاکــامن، امــری عاجــل اســت. اپوزیســیون های بــە شــکل احــزاب سیاســی بایســتی 

نســبت بــە همدیگــر تســامح سیاســی داشــتە و ســعی در هامهنگــی و همگامــی سیاســی داشــتە باشــند.

ــود کــە   ــوش نش ــان فرام ــی هم زم ــت، ول ــد داش ــتور کار قــرار خواه ــرشوع همیشــە در دس ــاع م ــکل دف ــی بــە ش گزینــە ی نظام

ســازماندهی جامعــە و چینــش اجتامعــی، امــری حیاتــی بــرای پیشــرد اهــداف دموکراتیــک اســت. اعتقــاد بــە نیــروی ذاتــی خلق هــا 

ــردد. ــداد می گ ــی قلم ــتم مافیای ــن سیس ــا ای ــارزە ب ــا، راه مب ــوف خلق ه ــردن صف ــزە ک ــجام و ارگانی و انس

 مبــارزه ی دموکراتیــک در ایــران و تــالش بــرای دموکراتیــزه کــردن آن، نیازمنــد یــک هم گرایــی سیاســی در میــان اپوزیســیون  ایرانی ســت. 

از یــک ســو پــژاک حزبی ســت کــه تاکنــون رویکــرد و دامنــه ی فعالیــت اش بیشــرت معطــوف بــه رشق کوردســتان بــوده؛ آیــا پــژاک از یــک 

پــروژه ی عملــی بــرای ایجــاد یــک هم گرایــی یــا تشــکیل جبهــه ای متحــد بــا جریانــات سیاســی در ایــران، برخــوردار اســت؟
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ــوان از آن  ــا ایــن سیســتم راهــکاری اســت کــە می ت ــارزە ب ــرای مب ــان کــردم ایجــاد جبهەهــای مختلــف ب ســیامند معینــی: همچنان کــە بی

صحبــت منــود، مــا آمادگــی هــر نــوع همــکاری و همیــاری بــا خلق هــای ایــران و احــزاب سوسیالیســتی را داریــم و در ایــن راه گام هایــی 

ــی  ــزاب سیاس ــە ی اح ــا هم ــتبدادی، ب ــتم اس ــن سیس ــا ای ــارزە ب ــرای مب ــم. ب ــە دادەای ــز ارائ ــی را نی ــای مختلف ــتە و پروژەه ــی برداش عمل

ــم.  ــز منی دانی ــگ را جای ــت و درن ــران لحظــەای غفل ــک در ای ــرای پیشــرد اهــداف دموکراتی ــن راســتا ب ــم. در ای ــم همــکاری منایی می توانی

حــوزە ی فعالیــت پــژاک در رشق کوردســتان اســت ولــی بــە ایــن معنــی نیســت کــە بــرای دموکراتیــزە کــردن ایــران و منطقــە نقــش خــود 

را ایفــا نکــرده و شــکلی منفعــل داشــتە باشــیم. دموکراتیــزە کــردن ایــران وظیفــە ی هــر انســان و حــزب انقالبــی اســت و در ایــن راســتا 

گام هایــی عملــی بــر دارد.  مــا بــە نوبــە ی خــود، پروژەهــای راهــردی سیاســی- اجتامعــی عملــی را بــه محــر خلق هــا و احــزاب اپوزســیون 

ارائــە منودایــم. اراده ی انقالبــی مــا در تحقــق بخشــیدن بدیــن پروژەهــا بــوده و هســت.

 به نظر شام توافق سیاسی میان ایران و غرب تا چه اندازه بر سیاست های احزاب رشق کوردستان تأثیر داشته است؟

ســیامند معینــی: در مقطعــی بعضــی از احــزاب سیاســی رشق کوردســتان امیــد بــە دخالــت نظامــی کشــورهای غربــی، به خصــوص آمریــکا 

ــد، امــا بعــد از گذشــت زمــان و گشــایش سیاســت غــرب  ــر ایــن اســاس پایەریــزی منــودە بودن در ایــران داشــتند و برنامەهــای خــود را ب

در مقابــل ایــران بــە وضــوح بــرای آن هــا منایــان گشــت کــە ایــن یــک امیــد کاذب اســت و نتیجــەای عملــی بــرای آن هــا در بــر نخواهــد 

ــم می شــود.  ــاد خت ــە ناکجاآب ــن انتظــار ب ــە ای ــت واقــف شــدەاند ک ــن واقعی ــر ای ــش ب ــز کم و بی ــە آن هــا نی ــدم ک ــن معتق ــذا م داشــت؛ ل

شــاید هنــوز برخــی از آن هــا خــواب ایــن ســناریو را می بیننــد، ولــی بایســتی بدانیــم کــە ایــن نــوع خیــال واهــی تنهــا خودفریبــی محــض 

اســت. بــه لحــاظ دیپلامتیــک بایســتی پروژەهایــی مشــخص داشــت و ســعی در همســویِی احــزاب سیاســی رشق کوردســتان منــود و در ایــن 

ــا ملیت هــا و کشــورهای  ــای حقــوق دمکراتیــک ب ــر مبن ــر ارتباطــات دیپلامتیــک ب ــز ب ــی برداشــتە و در ادامــە نی راســتا مــا گام هــای عمل

ــم.  ــاری می منایی ــف پافش مختل

 بــا وجــود متامــی سیاســت هایی کــه جمهــوری اســالمی در هویت زدایــی تنوعــات و ملیت هــای موجــود در ایــران بــه انجــام می رســاند، 

و نیــز بــا در نظرگرفــن وقــوع احتاملــی بحــران داخلــی در ایــران و شــکاف میــان الیه هــای قــدرت در بدنــه ی سیاســی نظــام ایــران، چــه 

ــا نــه رسنوشــت  ــان دارد ی ــه و حفــظ ســاختار قــدرت را همچن ــا ایــران قابلیــت گــذار از ایــن مرحل آینــده ای می تــوان متصــور منــود؟ آی

مشــابهی همچــون کشــورهای همســایه ی خــود را بایــد انتظــار بکشــد؟ 

ســیامند معینــی: ایــن واقعیــت را بایــد بدانیــم کــە تاکنــون هیــچ سیســتم و حکومــت اســتبدادی ای نتوانســتە در دراز مــدت بــە حیــات 

سیاســی خــود ادامــە دهــد. نظــام همــواره از روش هــای توطئــه، كودتــا و تــرور بــرای مركــزی  شــدن هــر چــه بیشــرت كمــك گرفتــه و هــر 

بــار بــا جــدا كــردن و نابــود كــردن بخشــی از مخالفــان، مانــدگاری خــود را تضمیــن می منایــد. ارتــش ویــژه ی آن هــا دیگــر از حالــت یــك 

ــت  ــه در متامــی امــور کشــور دخال ــرد ک ــه ســادگی مشــاهده ک ــوان ب ــده اســت. می ت ــروی رصِف نظامی)ســپاه پاســداران( خــارج گردی نی

ــه  ــه آن هــا ســپرده اســت. ســپاه ب ــول خودشــان( را ب ــه ق ــی پروژه هــای بســیار ســخت )ب ــن اواخــر حســن روحان ــی در ای ــد. حت می منای

ــه  ــی ب ــز را در خــود می بلعــد )حت ــه همــه چی ــده اســت ک ــدل گردی ــك، سیاســی و اقتصــادی ب ــادی غول پیکــر و دهشــتناِک ایدئولوژی نه

اصطــالح، خودی هــای نظــام را نیــز(. در ایــن وضــع هیــچ كــدام از خلق هــای ایــران بــه عنــوان موجودیتــی متفاوت تــر از رنــگ كلــی نظــام 

منی تواننــد حضــور داشــته  باشــند. چــون یــك شناســنامه و یــك هویــت وجــود دارد و  آن هــم هویــت قــدرت اســت. یــا بــه بخشــی کوچکــی 

از نظــاِم ســلطه تبدیــل خواهــی شــد، یــا از میــان خواهــی رفــت. هنگامــی كــه بــه صــورت بخشــی از نظــام ســلطه درآمــدی، در مقابــل 

ســایر گروه هــا و جناح هایــی كــه مقاومــت می مناینــد بــه عنــوان ابــزاری برّنــده بــه كار بــرده خواهــی شــد. منونــه ی آن رحیمــی اســتاندار 

ــا متامــی قیام هــای مردمــی، كــه بهــرت  ــه ب ــا خلخالــی در مقابل ــا جنبش هــای انقالبــی در كوردســتان و ی ــه ب ــرای مقابل كوردســتان اســت، ب

از همــه وظیفــه ی خــود را انجــام داده انــد. كســی كــه بــه عضویــت نظــام درآمــد، دیگــر نبایــد از هویــت او ســوال كــرد. زیــرا هویــت او 

مشــخص اســت. نظــام بــه صــورت مــداوم بهرتیــن خدمت گزاران)كادرهــای( خــود را از میــان می بــرد. كوچكرتیــن اشــتباه آن هــا و انحــراف 

از خــط ایدئولوژیــك نظــام باعــث مــرگ آن هــا خواهــد شــد. منونــه ی »آیت اللــه محمــد منتظــری« نشــان ایــن واقعیــت اســت، كــه تــا آخــر 

ــه حبــس شــد. در نظــام والیــت فقیــه، ملی گرایــی،  فاشیســم و تك هویتــی بــه صورتــی ریشــه ای وجــود دارد.     عمــر در خان

ــودە اســت.  ــب کاری ب ــا فری ــان ب ــە هم زم ــران خاصامن ــات و خلق هــای ای ــال تنوع ــران در قب ــوری اســالمی ای ــون سیاســت های جمه  تاکن

ــر  ــا توســل ب ــران برخــورد منــودە  اســت. ب ــا تنوعــات و خلق هــای ای ــه داری ب ــِت رسمای ــش دولت-مل ــد و بین ــای دی ــر مبن ــن سیاســت ب ای

سیاســت و راهــکار همگون ســازی و یک دســت  منــودن جامعــە، سیاســت های خــود را پایەریــزی و اجــراء منــودە  اســت ایــن امــر در جوهــر 

خــود، غیردموکراتیــک و مســتبدانه اســت. دیــدگاه طیف هــای مختلــف قــدرت در ایــران بــر همیــن مبنــا شــکل پدیرفتــه اســت. آنــان از 

ــد  ــە را نخواه ــن مرحل ــذار از ای ــت گ ــران قابلی ــن ای ــدە ی م ــە عقی ــد. ب ــرو می کنن ــران پی ــای ای ــل خلق ه ــتی در مقاب ــی شوونیس دیدگاه

داشــت. در واقــع بایــد ســاختار سیســتم قــدرت بــه طــور کلــی عــوض گــردد، تــا بتــوان جامعــەای دموکراتیــک پایەریــزی کــرد. ایــن گــذار 

بــە تغییــر اصــول و مبانــی والیت فقیــە و تغییــر در ذهنیــت و تفکــر حاکــامن بســتگی دارد. البتــه بایــد متذکــر شــوم کــه  ایــن شــیوە بــا 

ماهیــت جمهــوری اســالمی ایــران در یــک راســتا منی باشــد. در نهایــت اگــر تغییراتــی صــورت نگیــرد، ایــران نیــز بــا رسنوشــتی مشــابه  دیگــر 

کشــورهای اســتبدادی روبــرو خواهــد گردیــد.

 پــژاک بــرای بــروز هرگونــه احتــامالت سیاســی یــا همیــن آینــده ای کــه شــام ارزیابــی می مناییــد، تــا چــه انــدازه می توانــد نقـــ متفاوتــی 

نســبت بــه دیگــر احــزاب داشــته   باشــد؟ بــه این گونــه کــه جامعــه ی رشق کوردســتان و احــزاب آن، تحقــق مطالبــات سیاســی و اجتامعــی 

ــان نیروهــا و دولت هــا محاســبه ننامیــد، بلکــه  ــا توازنــات و تعامــل می ــه ی ــر مبنــای بــروز رویدادهــای بحــران خاورمیان خــود را تنهــا ب

خــود تعیین گــر سیاســت و رسنوشــت دموکراســی در رشق کوردســتان باشــند؟

ســیامند معینــی: فلســفە ی مــا بــر اســاس اعتــامد بــە خویــش و نیــروی ذاتــی و دفاعــی پی ریــزی شــدە اســت. مــا منتظــر وقایــع نخواهیــم 

نشســت، بلکــە خــود فاکتــوری بــرای تغییــرات انقالبــی و دموکراتیــک خواهیــم بــود، چــە از لحــاظ سیاســی و چــە از لحــاظ اجتامعــی و 

اقتصــادی. بــر ایــن مبنــا پــژاک پیشــگام بــرای ارائــە ی سیســتمی دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــودە و پایەریــزی سیســتم کــودار بــرای 

مدیریــت جامعــە را پیشــنهاد منــودە  اســت. در ایــن راســتا گام هایــی عملــی برداشــتە  شــدە  اســت. ظرفیــت سیاســی مــا چنــان اســت کــە 

ــد،  ــارزە می کنن ــران و کوردســتان مب ــزە کــردن ای ــی کــە در راســتای دموکراتی ــا هــر نیروی ــم ب ــا نشــان دادن تعامــل دموکراتیــک، می توانی ب

همــگام و همســو باشــیم. پــژاک بــر اســاس فلســفە ی آپوئیســتی و اعتــامد بــە نیــروی خــود و خلــق، خــود را ســازماندهی منــودە و پتانســیل 

عظیمــی در ایــن راســتا دارد، کــە هم زمــان خــود فاکتــوری بــرای پیشــرد دمکراســی و آزادی در جامعــە اســت، بــرای هرگونــە دخالــت و 

احتــامل تغییــرات در منطقــە خــود را ســازماندهی منــودە و در آینــدە فاکتــوری اساســی و پیشــاهنگ در تغییــرات ایــران و رشق کوردســتان 

خواهــد بــود. 
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ــت  ــی آن در رشق کوردســتان اهمی ــد مبارزات ــژاک و رون ــه در اســرتاتژی پ ــی ک  از مقوالت

داشــته و یکــی از عرصه هــای مهــم فعالیتــی بــه شــامر مــی رود، عرصــه ی فرهنــگ اســت؛ 

و همــواره از پتانســیل فرهنگــی بــه عنــوان بســرتی در راســتای انقــالِب دموکراتیــک رشق 

ــگ  ــه  فرهن ــه مقول ــژاک ب ــدگاه پ ــناختی دی ــاظ جامعه ش ــرد. از لح ــام می َب ــتان ن کوردس

ــژاک در رشق کوردســتان  ــگ و پتانســیل فرهنگــی مدنظــر پ چیســت؟ و منظــور از فرهن

چیســت؟ 

اهــون چیاکــو: قبــل از این کــه بــه پاســخ پرســش شــام بپــردازم اجــازه بفرماییــد کــه ســالم 

ــه ی  ــی نرشی ــدگان گرام و خســته نباشــید داشــته باشــم خدمــت دســت اندرکاران و خوانن

ــی  ــا، کلیت ــی و نگــرش جامعه شــناختی م ــگ در جهان بین ــو. تعریــف عمومــی فرهن آلرتناتی

متشــکل از دســت آوردهای جامعــه ی بــرشی اعــم از حیث هــای ســاختارین و معنایــی 

ــی  ــای سیاســی و اجتامع ــت. نهاده ــی بدســت آورده  اس ــدی تاریخ ــه طــی رون ــه جامع ک

کــه بــر روی دگردیســی و تحــول بــاز هســتند، حیــث ســاختارین و محتــوای ایــن نهادهــای 

فرهنگ دموکراتیک
گفتگوی ویژه ی آلرتناتیو با ئه هوه ن چیاکو عضو مجلس پژاک

در زمینه ی پتانسیل های فرهنگی و بسرتهای انقالب دموکراتیک در رشق کوردستان

ــا و  ــوع باوره ــول ن ــی محص ــی و اجتامع ــای سیاس ــد: نهاده ــگل می گوی ــه ِه ــور ک ــد. هامن ط ــگ می باش ــی فرهن ــث معنای ــر، حی تحول پذی

عقایــد جوامــع می باشــند. بــدون تردیــد منی تــوان رصفــاً بــا بُعــد ملمــوس و مــادی و یــا بُعــد معنایــی تعریــف وســیع فرهنــگ را بیــان کــرد. 

تفکیــک بعــد مــادی و معنــوی تنهــا قــادر اســت تعریــف محــدود فرهنــگ را بیــان کنــد؛ و ایــن اتحــاد حیث هــای معنایــی و مــادی اســت کــه 

ــه می دهــد.  تعریــف کلــی و جامــع، فرهنــگ یــک جامعــه را ارائ

ــار رد و  ــد و معی ــات،  تعیــن عــادات و تقالی ــوان نیروهــای معنادهــی حی ــه عن ــوان ذهنیــت، آگاهــی، وجــدان، اخــالق و معرفــت را ب  می ت

قبــول در فــرد و جامعــه، همچنیــن زبــان به عنــوان حافظــه ی تاریخــی و اجتامعــی یــک ملــت، هــرن بــا متــام جوانــب خــود بــه عنــوان نیــروی 

جســتوجوگر حقیقــت، نــوع پوشــش، خــوراک، دادوســتد و... را از عنــارص اصلــی تشــکیل دهنــده ی یــک فرهنــگ ذکــر کــرد. 

در مــورد بخــش دوم پرســش شــام بایــد گفــت: اگــر فرهنــگ یــک محصــول تاریخــی و اجتامعی ســت. پــس ناگزیریــم کــه بــرای ارئــه ی جــواب 

صحیــح نگاهــی بــه تاریــخ اجتامعــی ملــت کــورد بیندازیــم.

ــر بیســت هزار ســال پیــش  ــب ب ــدان کــه غال ــن دوره ی یخبن ــه فاکت هــای مضاعــف تاریخــی و باستان شناســی، بعــد از چهارمی ــا اســتناد ب ب

ــد.  ــه رویــش می کن می باشــد، در دامنه هــای بیــن سلســله رشــته کوه هــای تورس-زاگــروس ریشــه های یــک فرهنــگ مقاومت محــور رشوع ب

فرهنــگ ملــت کــورد ریشــه در اعــامق ایــن تاریــخ دارد. فرهنــگ مذبــور نقــش طالیــه داری را بــرای متــدن ســومری ایفــا کــرده اســت. ایــن 

فرهنــگ در طــول تاریــخ حیــات خــود به طــور مســتمر مکانیســم های دفاعــی خــود را هــم در برابــر بالیــای طبیعــی و هــم در برابــر هجــوم 

ــد.  ــد می کن ــر باز تولی ــای غارت گ نیروه

در بــدو هجمــه   ی نیروهــای اســتیالگر و غارتگــر متــدن مرکــزی کــه در مزوپتامیــای ســفلی چشــم بــه دســت رنج، ارزش هــا و غنــای مزوپتامیــای 

ُعلیــا کــه هــامن کوردســتان می باشــد؛ دوختــه بودنــد، شــاهد مقاومت هــای بی نظیــر قبایــل هــوری کــه می تــوان نــام پرتوکــورد یــا کوردهــای 

ــه شکســت خون آشــام ترین عنــر متــدن  ــر آشــوری ها کــه منجــر ب ــر آن هــا اطــالق کــرد، هســتیم. مقاومــت مادهــا در براب ــه را هــم ب اولی

مرکــزی مــی شــود بارزتریــن آن هــا می باشــد. فرهنــگ مزدائیســم کــه خواســتگاه آن کوردســتان اســت و در آییــن زردشــت تبلــور یافتــه؛ در 

ــه طبیعت دوســتی و ...( هــم از حیــث ســاختاری و  ــه، دعــوت ب ــی و مقاومت طلبان ــی )آموزه هــای معرفت ــخ هــم از حیــث معنای طــول تاری

نهــادی )تشــکیل طریقت هــا و گروه هــای اجتامعــی( خــود مولــد فرهنــگ مقاومــت بــوده اســت. اگــر بــه ســده های باســتان و میانــی نگاهــی 

بیندازیــم و مــروری بــر تاریــخ متجاوزیــن از آشــور تــا کــوروش، از کــوروش تــا اســکندر، از اســکندر تــا حملــه ی اعــراب، از اعــراب تــا چنگیــز، 

از چنگیــز تــا تیمــور، از تیمــور تــا عثامنــی و صفــوی و... بیندازیــم، ایــن مــردم پیشه شــان مقاومــت بوده اســت. در ایــن بــاره داســتان ها و 

ــن وجــود دارد. ــادی از خــود متجاوزی نقل قول هــای زی

ــال  ــرای مث ــه همــراه داشته اســت. ب ــه ب ــل مقاومت طلبان ــاز هــم دالی ــد خــود ایجــاد کــرده ب ــی در عقای ــی اگــر ملــت کــورد گاهــاً تحول حت

وقتــی در زمــان عباســیان مذهــب رســمی خالفــت و حکومت هــای تابعــش در ایــران مذهــب ســنی بــوده اســت، کوردهــای رشق کوردســتان 

ــا  ــامعیلی ی ــیعه ی اس ــش ش ــند، کی ــاوز باش ــارص متج ــل عن ــه نقطه مقاب ــرای این ک ــتان ب ــی رشق کوردس ــمت جنوب ــاً قس ــان مخصوص بیشرتش

ــرد و شــیعه ی  ــور را در دســت می گی ــوی صفــوی ضــامم ام ــران سلســله زورگ ــه در ای ــی  ک ــن وقت ــد. همچنی ــر می گزینن ــوی را ب شــیعه ی عل

صفــوی را مذهــب رســمی می کنــد، کوردهــای بســیاری از مناطــق رشق کوردســتان کــه تــا آن موقــع بــر آییــن یارســان بودنــد بــرای این کــه  

ــد. ــش مذهــب شــافعی درمی آین ــه کی ــل نیروهــای ســلطه گر باشــند، ب بازهــم نقطــه مقاب

حکومت هایــی کــه در ایــران بــر رسکار آمده انــد بــه ایــن پتانســیل فرهنگــی و خصوصیــات مقاومت طلبانــه آن واقــف بودنــد، کــه در صــورت 

عــدم رسکــوب آن می توانــد بــرای بقــای حکومت شــان خطرســاز باشــد. بــه همیــن دلیــل بــرای اســتحکام حکومت شــان در رسارس ایــران، از 

کــورش گرفتــه تــا خمینــی ابتــدا بــه رشق کوردســتان حملــه کرده انــد و در صــورت خفه کــردن جنبش هــای رشق کوردســتان بــر ســایر نقــاط 

ایــران ســیطره پیــدا کرده انــد.

ــد  ــک رون ــگ خــود محصــول ی ــه  فرهن ــل این ک ــز شــدیم. به دلی ــگ مقاومــت متمرک ــر فرهن ــم و ب ــد تاریخــی را مطــرح کردی ــن رون چــرا ای

تاریخــی اســت و برعکــس تولیــدات متــدن کــه در کوتاه مــدت کارایــی و خاصیــت خــود را از دســت می دهنــد، ژن هــای فرهنگیــري، مانــدگاری 

دراز مــدت دارنــد و به جــای فاسدگشــنت، بیشــرت روزآمــد می شــوند. بــه همیــن دلیــل تــا ذهنــامن را بــه تاریــخ اجتامعی مــان ارجــاع ندهیــم، 

ــل  ــم، دالی ــکافی نکنی ــود را موش ــه خ ــی جامع ــت تاریخ ــگ مقاوم ــا فرهن ــن ت ــیم. همچنی ــود منی باش ــی خ ــیل فرهنگ ــه درک پتانس ــادر ب ق

ــن  ــر ای ــی اســت. اگ ــگ مقاومت ــن فرهن ــا و پتانســیل موجــود نتیجــه ی همی ــه غن ــم. چــرا ک ــای فرهنگــی خــود را در منی یابی ــت غن و اهمی

مقاومــت منی بــود و بــر هــر آسمیالســیونی کــه در طــول تاریــخ از طــرف اســتیالگران اعامل شــده تــن می دادیــم، امــروز یــا نبودیــم یــا شــاهد 

ایــن پتانســیل عظیــم فرهنگــی منی بودیــم. مقاومــت در کنــار شــیوه ی حیــات، خــود فرهنــگ تولیــد می کنــد. بــه موســیقی کــوردی، ادبیــات 
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کــوردی، رســومات و باورهــای کــوردی، از ماکــو تــا ایــالم و لرســتان تعمــق کنیــد؛ فرهنگــی غنــی، متنــوع و مملــو از ارزش هــا رویــت می شــود، 

کــه ایــن واقعیــت را بیــان می کنــد. پــس بــه بقایــای فرهنگــی خــود ارج نهیــم، آن را روزآمــد کنیــم و آن را در راســتای انقــالب دموکراتیک مــان 

بــه کار ببندیــم.

 نگــرش ســنتی جریانــات سیاســی رشق کوردســتان بــه مقولــه  ی فرهنــگ و یــا پایبنــدی بــه ارزش هــای فرهنگــی، بیشــرت معطــوف بــه تحقــق 

ــد  ــوه می کن ــات سیاســی مهــم جل ــرای جریان ــی ب ــی کــه فرهنــگ زمان ــن معن ــه ای ــا نگرش هــای سازمانی ســت. ب اهــداف  سیاســی خــاص ی

کــه بتوانــد منافــع سیاســی بــه همــراه داشــته باشــد و معمــواًل بــه بــروز الگوهــای فرهنگــی ناسیونالیســم نیــز ختــم می گــردد. 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؟

ــوده  ــن ب ــژه در رشق کوردســتان ای ــورد، به وی ــات ســنتی ک ــد، یکــی از ضعف هــای عمــده جریان ــه شــام گفتی ــو: هامن طــور ک اهــون چیاک

ــت- ــتی و دول ــای ناسیونالیس ــا رویکرده ــداده  و ب ــه ن ــبی ارائ ــل مناس ــد، تحلی ــت نداده ان ــی اهمی ــه ی فرهنگ ــیل های عرص ــه پتانس ــه ب ک

ملت گرایانــه بــا غنــا و پتانســیل های فرهنگــی جامعــه برخــورد کرده انــد. در کارنامــه ی خــود بــه مثابــه ی پروتــو دولت-ملــت تنــوع فرهنگــی 

ــت  ــتان مرکزی ــخص در رشق کوردس ــه اِی مش ــب منطق ــی مذه ــگ و حت ــش، فرهن ــک گوی ــه ی ــد و ب ــدی کرده ان ــتان را درجه بن رشق کوردس

داده انــد و بــه گویــش، فرهنــگ، آییــن و مذهــب ســایر مناطــق رشق کوردســتان دیــدی پیرامونــی و حاشــیه ای داشــته اند. تحلیلــی تاریخــی ، 

فلســفیک و علمــی بــر روی فرهنــگ کــوردی صــورت نداده انــد؛ و به جــای تقویــت و روزآمد کــردن پتانســیل های مثبــت و مطلــوب فرهنــگ 

ــوای شــعارهای لیرالیســتی و کدهــای  ــر ل ــه و در زی ــتان پرداخت ــه ی کاپیتالیســتی در کوردس ــج ارزش هــای مدرنیت ــه تروی ــتان ب رشق کوردس

ــد و در  ــرو کرده ان ــه پی ــوردی دوگان ــر برخ ــرف دیگ ــیده اند. از ط ــخر کش ــه متس ــان را ب ــوب فرهنگی م ــب مطل ــیاری از جوان ــک بس آربس

ــا جوانــب  ــز  کدهــای مثبــت و منفــی ب ــه بــدون متای ــا یــک رویکــرد پوپولیســتی و عوام فریبان راســتای منافــع سیاســی و اقتصــادی حزبــی ب

ــروج آن  ــه م ــی ب ــته اند و حت ــتی داش ــکارانه و اپورتونیس ــردی سازش ــد؛ رویک ــوخ کرده ان ــورد رس ــگ ک ــه فرهن ــه ب ــی ک ــرا و نامطلوب واپس گ

تبدیــل شــده اند. ایــن رویکــرد باعــث شــده کــه از پتانســیل موجــود در راســتای انقــالب دموکراتیــک ملــت کــورد بهره بــرداری نشــود. حتــی 

نتیجــه ی معکــوس داشــته باشــد. شــاید پــژاک هــم در ایــن خصــوص در عرصــه ی عمــل کاســتی هایی داشــته  باشــد، ولــی از لحــاظ نگرشــی و 

نــوع دیــد بــه پتانســیل های فرهنگــی کامــالً متفــاوت عمــل خواهــد کــرد. پــژاک بــه جــای برخوردهــای ناسیونالیســتی و دولت-ملت گرایانــه 

طبــق پرنســیب های ملــِت دموکراتیــک بــا دیــد یکســان و بســیار رادیکال تــر از رویکردهــای پست مدرنیســتی بــه ارزش هــای فرهنگــی متــام 

مناطــق رشق کوردســتان توجــه دارد. بــه جــای ترویــج کدهــای ضد فرهنــگ مدرنیتــه ی کاپیتالیســم ســعی دارد کــه جوانــب معنایــی فرهنــگ 

کــورد را طبــق اصــول مدرنیتــه ی 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.

ــوژی برخــوردی  ــه زن و اکول ــرش ب ــوع نگ ــورد ن ــژه در م ــی به وی ــی فرهنگ ــا و واپس گرای ــردن و متحــول ســاخنت نامطلوبی ه ــوم ک در محک

ــک و فرهنگ ســازی را دارد.  ــق آکادمی هــای دموکراتی ــه آمــوزش از طری ــکاء ب ــا ات ــاً ب ــه  دور از سکتاریســم و رصف ــه ب ــکال البت راســخ و رادی

بــه ایــن طریــق هــم گامــی خواهــد بــود در راســتای شــکوفایی فرهنگــی، هــم نیرویــی کارا بــرای تقویــت انقــالب دموکراتیــک ملــت کــورد.

 مبــارزات پــژاک در رشق کوردســتان تــا چــه ســطحی بــه ابعــاد فرهنگــی معطــوف بــوده؛ بــه نظــر می رســد کــه ُبعــد سیاســی مبــارزه در 

رشق کوردســتان نســبت بــه ُبعــد فرهنگــی و زیرســاخت های فرهنــگ جامعــه ی کــورد اولویــت داشــته اســت. ارزیابــی شــام در ایــن خصــوص 

؟  چیست

اهــون چیاکــو: پــژاک در جهان بینــی خویــش اهمیــت زیــادی بــرای عرصــه ی فرهنــگ قائــل اســت. سیاســت را ابــزاری بــرای شــکوفایی و حفــظ 

ــژاک در  ــه پ ــد. البت ــی کرده ان ــع محــدود حزب ــن مناف ــرای تامی ــگ را وســیله ای ب ــه فرهن ــات ک ــِس بعضــی از جریان ــد. برعک ــگ می دان فرهن

ایــن راســتا گام هــای بــا ارزشــی برداشــته و از طریــق نهادهایــی ماننــد مرکــز فرهنگــی بیســتون کــه در ســال 2009 تاســیس شــد و امکانــات 

رســانه ای خــود تاثیر گــذار بوده اســت. ولــی بــدون تردیــد بــا وجــود اهمیــت وافــری کــه بــه ایــن عرصــه قائــل اســت، گام هایــی عملــی نیــز 

در ایــن راســتا برداشــته  اســت و بنیان هــای بُعــد فرهنگــِی برســاخت ملــت دموکراتیــک را تــا حــدودی ســازماندهی کرده اســت. 

ــی در رشق  ــی و زبان ــی، آیین ــای فرهنگ ــا تفاوت  مندی ه ــت. آی ــه اس ـــ در جامع ــی وحدت بخ ــگ عامل ــم فرهن ــه می دانی ــه ک  هامن گون

ــرق آرا در  ــب تف ــا موج ــم  آورده ی ــک فراه ــات دموکراتی ــق مطالب ــرای تحق ــی را ب ــتگِی ذهنیت ــی و همبس ــِی اجتامع ــتان هم گرای کوردس

ــده اســت؟  ــه ی سیاســت گردی مقول

اهــون چیاکــو: در واقــع ایــن نــوِع نــگاه ماســت کــه تنوعــات فرهنگــی را بــه عامــل نفــاق یــا وحــدت تبدیــل می کنــد. اگــر مــا بــا رویکــرد 

دولت-ملت گرایانــه بــر حســب مرکز-پیرامــون، رســمی و غیر رســمی و درجه بنــدی بــه تنوعــات فرهنگــی نــگاه کنیــم، ایــن مســبب کنــش و 

واکنــش خواهــد شــد و ایــن بــه تفرقــه خواهــد انجامیــد. دشــمن هــم در راســتای سیاســت های تفرقه اندازانــه ی خــود از آن اســتفاده خواهــد 

بــرد. امــا اگــر بــا اصــول ملــِت دموکراتیــک بــا تنوعــات فرهنگــی برخــورد کنیــم و از منطــق مرکز-پیرامــون طبعیّــت نکنیــم، امــکان شــکوفایی 

و حیــات ارزش هــای فرهنگــی متــام مناطــق را به طــور یکســان فراهــم کنیــم و هریــک از آن هــا را بــا رنــگ و آزادی خویــش در کلیــت فرهنــگ 

کــوردی تعریــف کنیــم، نــه تنهــا اســباب تفــرق منی شــود، بلکــه موجــب اتحــاد و حیــات مســاملت آمیز می شــود. 

 آیــا رویکــرد پــژاک نســبت بــه همیــن تفاوت مندی هــای فرهنگــی تاکنــون توانســته همبســتگی ملــی در رشق را بــه وجــود آورد؟ عملکــرد 

پــژاک در ایــن زمینــه تــا چــه ســطحی توانســته دســتاوردهایی را بــا خــود بــه همــراه داشته باشــد؟

ــد،  در ایــن خصــوص  ــارزات خــود اتخــاذ می کن ــژاک در مب ــان فلســفی، جامعه شــناختی و جهان بینــی ای کــه پ ــل بنی ــه دلی اهــون چیاکــو: ب

گام هــای جــدی و بــا ارزشــی برداشــته اســت. ســاختار حزبــی پــژاک متشــکل از اعضــای متــام مناطــق رشق کوردســتان اســت. در میــان اعضــای 

پــژاک هیچ وقــت تفاومتندی هــای اتنیکــی و مذهبــی موجــب اختــالف منی  شــوند. چــرا کــه پــژاک بــه اتحــادی مبتنــی بــر حفــظ تفاومتندی هــا 

ارصار مــی ورزد. برخــالف روایت هایــی کــه از وضعیــت درون حزبــی جریانــات کالســیک می شــود؛ کــه تفاومتندی هــا عامــل اختــالف و تفرقــه 

و تحقیــر می شــوند، در نگــرش پــژاک یارســانی بــودن، هورامــی بــودن و یــا طبــق جریان هــای کالســیک جنوبــی  بــودن عاملــی نیســت بــرای 

ــر مناطــق را  ــی دیگ ــای فرهنگ ــردی تفاومتندی ه ــر ف ــه ه ــته می شــود بلک ــا احــرتام گذاش ــه تفاومتندی ه ــا ب ــژاک نه تنه ــر گشــنت. در پ تحقی

بخشــی از ارزش هــای ملــی فرهنگــی خــود می دانــد. می توانیــم ایــن نــوع تعامــل و برخــورد را بــه کل جامعــه انتقــال دهیــم. پذیــرش پــژاک 

ــات می باشــد. در سیســتم مدیریــت  ــا دیگــر جریان ــژاک ب ــز پ ــن متای در متــام مناطــق رشق کوردســتان نتیجــه ی درک صحیــح خلق مــان از ای

اجتامعــی مدنظــر پــژاک کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک می باشــد تفاومتندی هــای فرهنگــی نــه در مفــرد بــودن مفــرط می ماننــد کــه منجــر 

ــای  ــورد ج ــی ک ــت فرهنگ ــود در کلیّ ــای خ ــظ ویژگی ه ــا حف ــه ب ــوند؛ بلک ــتحاله می ش ــت اس ــه در کلیّ ــود، ن ــا ش ــنت آن ه ــزوی گش ــه من ب

می گیرنــد. اگــر توجــه بفرماییــد پــژاک امــکان رســانه ای خــود را در خدمــت متــام مناطــق کوردســتان می گــذارد؛ و بــا ادبیــات و خطــاب ملــی 

خــود حــس ملی بــودن را بــر منطقه گرایــی غالــب کرده اســت. ایــن یــک دســتاورد بــا ارزش اســت کــه بایــد در تقویــت آن تعلــل نکنیــم. اگــر 

تا کنــون هــم کاســتی هایی بــوده بایــد راه را بــر جــران آن هــا بــاز کنیــم. بــدون تردیــد هــراس بــزرگ جمهــوری اســالمی از پــژاک ایده هــا و 

ســازوکارهای انســانی، ملــی و اتحادطلبانــه ی آن در رونــد مبارزاتــی خــود می باشــد.
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ــرای  ــی ب ــی سیاس ــاد فرصت ــرت ایج ــوان بس ــه عن ــای آن، ب ــی پیامده ــا متام ــه ب ــران خاورمیان بح

ــم  ــران ه ــوع در ای ــن موض ــه ای ــت ک ــوان گف ــا می ت ــود. آی ــی می ش ــز تلق ــه نی ــای منطق خلق ه

ــری در  ــا کلی نگ ــول ی ــر و تح ــزوم تغیی ــه ل ــبت ب ــی نس ــی سیاس ــا آگاه ــا تنه ــداق دارد؟ آی مص

مقولــه ی بحــران خاورمیانــه و اینکــه مثــاًل انتظــار فرارســیدن خودبه خــودی نوبــت ایــن تغییــر و 

ــردد؟ ــر گ ــی تعبی ــت سیاس ــک فرص ــه ی ــد ب ــه، می توان ــوی جامع ــران از س ــول در ای تح

ــدم وجــود راهــکار  ــدی سیاســی، ع ــە از ناکارآم ــه نشــات گرفت ــر: بحــران خاورمیان شــیرزاد کامنگ

بــرای حــل مســائل و مشــکالت جامعــه اعــم از دمکراســی، مشــکالت اقتصــادی، زنــان و جوانــان، 

مشــکالت ملیت هــا و باورداشــت های مختلــف و ... بــوده اســت. سیاســت ها و نگرش هــای 

شکســت خــورده ی دولــت_ ملــت در رژیم هــای مختلــف بحران هــا را روز بــه روز بیشــرت منــوده و 

تاکنــون نیــز نتوانســته بــه مشــکالت موجــود در راســتای چاره یابــی پاســخگو باشــد، بــه همیــن دلیل 

ســبب بــه وجــود آمــدن بحــران سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی در بیشــرت کشــورها به خصــوص در 

کشــورهای خاورمیانــه گشــته اســت. بــدون شــک آگاهــی سیاســی اولیــن و یکــی از پیش زمینەهــای 

گــذار از بحــران اســت، بــە رشط آن کــه ایــن آگاهــی همــراه بــا راهــکار و پــروژه جهــت عبــور از 

ــخگوی  ــان داده و پاس ــە پای ــای منطق ــا دولت ه ــم ی ــدی رژی ــه ناکار آم ــد ب ــوده و بتوان ــران ب بح

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 حــال حــارض نیــز در ایــران انتظــار مداخلــه یــا نوبــت تغییــِر بــدون تــالش به ویــژه در احــزاب 

چگونه ا یرانی دموکراتیک بسازیم
گفتگوی ویژه ی آلرتناتیو با شیرزاد کامنگر عضو مجلس پژاک

در زمینــه ی در زمینــه ی نقــش جریانــات سیاســی و بــه ویــژه احــزاب رشق کوردســتان در مقطــع کنونــی نســبت بــه 

ــران ــوع در ای ــای متن ــا و هویت ه ــک خلق ه ــات دموکراتی ــا مطالب ــوری اســالمی در برخــورد ب سیاســت های جمه

و ســازمان های سیاســی وجــود دارد، کــه بــدون شــک حتــی در صــورت تغییــر و مداخــالت خارجــی یــا دیگــر عوامــل ایــن بحــران و مشــکالت 

نــه تنهــا حــل نخواهــد شــد، بلکــه عمیق تــر و گاهــاً ایــن تغییــر نتایــج دیگــری بــە بــار خواهــد آورد. بــە همیــن دلیــل نــە تنهــا آگاهــی بلکــه 

تنهــا وجــود پــروژه و یــا راه حــل هــم منی توانــد بــه تنهایــی جوابگــو باشــد. بــا وجــود آگاهــی و پــروژه نیــاز بــه پراکتیــک و وارد عمــل و 

ــران و رشق کوردســتان وجــود دارد، بخشــی  ــه در ای ــزی ک ــروزی رســاندن وجــود دارد. چی ــه پی ــاق و ب ــرای احق ــع ب سازماندهی شــدن جوام

انتظــار و بخــش دیگــر پــروژە ای کــه بتوانــد جوابگــوی مشــکالت موجــود بــر اســاس واقعیت هــای جامعــه و در اصــل وارد مرحلــه ی عملــی 

اســت. به وجــود آمــدن یــک فرصــت از لحــاظ سیاســی، اجتامعــی و متــام حوزەهــا بــدون امــکان ســازماندهی و پــروژە ی مناســب منی توانــد  

ــرای  ــا ب ــم، دســتاوردی تنه ــە امــروزه در روژآوا می بین ــە دســت آورد. دســتاوردی ک ــا ب ــاد ی ــام نه ــرای خلق هــا ن ــە فرصــت و دســتاوردی ب ب

کوردهــا نیســت، هــر چنــد کوردهــا در اینجــا نقــش پیشــاهنگی را دارنــد. در اینجــا کوردهــا توانســتند از فرصــت موجــود  در رشایــط بحرانــی 

 پدیــد آمــده بــا برنامه ریــزی و ســازماندهی دراز مــدت، راهــکاری را بــرای خــروج از بحــران یافتــه و ســالمت جامعــه خــود را تضمیــن مناینــد.

 

ــه  ــه جامع ــی ب ــه طــور ضمن ــوری اســالمی وجــود دارد و ب ــه از ســوی جمه ــوع هــراس از تحــول سیاســی در جامع ــک ن  نهادینه منــودن ی

القــا می گــردد کــه موجودیــت نظــام جمهــوری اســالمی ضامــن امنیتی ســت کــه هم اکنــون در دیگــر کشــورهای منطقــه  وجــود نــدارد. و 

ایــن ســبب گردیــده کــه تــا حــدودی گزینــه ی انتخــاب بــرای خلق هــای ایــران، مانــدن در وضعیــت فعلــی قلمــداد گردیــده و اولویــت نیــز 

بــه شــامر مــی رود تــا بــه رسنوشــتی مشــابه مثــاًل ســوریه دچــار گردنــد. تــا چــه انــدازه خــالء سیاســی و فقــدان برنامــه ی عملــی جریانــات 

سیاســی و نیروهــای مخالــف جمهــوری اســالمی در بــروز ایــن موضــوع تاثیــر دارد؟ 

شــیرزاد کامنگــر: بــدون شــک در حــال حــارض نوعــی تــرس از دســت رفــنت وضعیــت کنونــی کــه بــە تعبیــر رژیــم جمهــوری اســالمی از آن  بــه 

عنــوان امنیــت و یــا ثبــات   یادمی شــود، توســط خــود نظــام و از طریــق هژمونــی رســانه ی دولتــی بــدون رقیــب بــا توســل بــه ایجــاد نوعــی از 

فوبیــا، بــه وجــود آمــده اســت.  ایــن یــک بخــش طبیعــی از القایی ســت کــه رژیــم بــرای بقــای موجودیــت خــود انجــام می دهــد. خلق هــا، 

افــکار و عقایــد مختلــف خواهــان تغییــر هســتند، امــا فقــدان برنامــه یــا پــروژه ی همســو، ســازماندهی، مدیریــت یــا رهــری و پیشــاهنگی و 

عمــل بــرای رســیدن بــە ایــن منظــور وجــود دارد، کــه ایــن ســبب بــه وجــود آمــدن خــالء سیاســی شــده اســت. در صورتــی کــه ســازمان ها و 

احــزاب از ایــن قــدرت و تــوان برخــوردار باشــند، امــکان گــذار از هراســی کــه رژیــم نهادینــه می کنــد، آســان خواهــد بــود. تنوعــات مختلــف 

در ایــران اعــم از خلق هــا، فرهنگ هــا و باورهــا خواســت خــود از تغییــر را در انتخابــات 88 بــه بعــد بــه طــور گســرتده و قبــل از آن نشــان 

داده بودنــد، امــا نبــود راهــکار، ســازماندهی و مدیریــت یــا رهــری ایــن خواســت را بــه نفــع رژیــم رقــم زد. همچنیــن منی تــوان از جمهــوری 

ــن  ــر را در ای ــری از تغیی ــود و جلوگی ــای خ ــی از بق ــرا بخش ــد، زی ــه نکن ــا نهادین ــاد و ی ــی را ایج ــن هراس ــه چنی ــت ک ــار داش ــالمی انتظ اس

می بینــد. بــه همیــن منظــور مانــدن در وضعیــت کنونــی یعنــی قدرگرایــی  و تســلیمیت بــرای احــزاب و ســازمان ها مــر خواهــد بــود. در 

ســوریه نیــز بــه شــکلی ماننــد ایــران انتظــار تغییــر از بیــرون و یــا تحــول بــدون تــالش قبــل از رســیدن بــه ایــن وضعیــت وجــود داشــت، بــه 

همیــن دلیــل نتوانســتند بــر اســاس واقعیت هــای جامعــه و خلق هــا خــود را ســازماندهی مناینــد و بــه ایــن رسنوشــت دچــار شــده و بحــران 

عمیق تــر شدەاســت. اگــر ایــن نیروهــا قبــل از تحــوالت امــکان ســازماندهی خــود و همگرایــی بــر اســاس تنوعــات را به وجــود می آوردنــد، 

وضعیــت بهــرت از اکنــون بــود. ایــن مســئله در روژآوا بهــرت منــود پیــدا کــرده و توانســته بــا ایجــاد پــروژه و ســازماندهی و ورود بــه فــاز عملــی، 

بــه منونــەای در خاورمیانــه تبدیــل شــود. ســوریە منونــە ی بســیار خوبــی بــرای تجربــە گرفــنت اســت. در مناطقــی کــە در آن هــا همگرایــی و 

ارتبــاط مســتقیم بــا خلــق و جامعــە وجــود دارد و دارای ســازماندهی یــا تــالش بــرای ســازماندهی دیــدە می شــود؛ منونــە ی خوبــی بــرای نتایــج 

مبــارزات آزادی خواهــی در شــیوە و راهــکار می باشــد، در همیــن جغرافیــا یعنــی ســوریە مناطقــی کــە اعــراب و دیگــر خلق هــا وجــود دارنــد، 

کــە در وضعیتــی نامناســب و حتــی بغرنــج بــە رس می برنــد، کــە در نتیجــە ی عــدم برنامه ریــزی و و ســازماندهی بــودە و در نتیجــە نیروهایــی 

ماننــد داعــش و جبهەالنــرە و احراروالشــام و ... در آنجــا حاکــم شــده و وضعیــت را بحرانی تــر کردەانــد. 

ــک و  ــای دموکراتی ــوی نیروه ــه از س ــازماندهی جامع ــت س ــرت، جه ــاد بس ــا ایج ــی ی ــول سیاس ـ روی تح ــ ــع پی ــن موان ــی از عمده تری  یک

تحول خــواه در ایــران، عــدم تطابــق و هم ســویی سیاســت ها و برنامه هــای احــزاب و جریانــات بــا مطالبــات جامعــه اســت. آیــا وضعیــت 

رشق کوردســتان نیــز دچــار همیــن حالــت اســت یــا نــه نســبت بــه وضعیــت کلــی ایــران تفاوت هایــی دارد؟ 

 

شــیرزاد کامنگــر: یکــی از عمدەتریــن مشــکالت ایــران، وجــود فاصلــه بیــن مطالبــات احــزاب، ســازمان ها و به خصــوص اپوزســیون و مطالبــات 
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ــان  ــان و جوان ــی، زن ــا، دموکراس ــا، فرهنگ ه ــرای خلق ه ــازمان ها ب ــزاب و س ــم اح ــوز ه ــالش و کار هن ــال ها ت ــد از س ــد. بع ــه می باش جامع

حتــی بــرای شــیوه ی مدیریــت جامعــه، بــه عنــوان پــروژە و یــا راهــکار آلرتناتیــوی بــه طــور مشــخص ندارنــد و یــا در صــورت وجــود آلرتناتیــو 

ــا وجــود اختالفــات سیاســی گام  ــا در ایــن راســتا نتوانســتەاند همســو ب هــامن نگرشــی کــە حاکمیــت بــر خلق هــا دارد، را دارا می باشــند، ی

بردارنــد. ایــن مســئله نــه تنهــا ســبب انشــعاب، تجزیــه و از هــم گســیختگی درون ســازمانی ایــن احــزاب شــده، بلکــه باعــث ایجــاد فاصلــه بــا 

خواســت جامعــه نیــز شده اســت. بیشــرت از همــه جنــگ قدرتــی )هــر چنــد در حــال حــارض چیــزی در دســت نــدارد( بیــن احــزاب در ایــران بــه 

خصــوص کوردســتان راه افتــاده کــه ایــن هــم دلیــل دیگــر ایــن تجزیــه و گسســت می باشــد. در کوردســتان نیــز بیشــرت احــزاب دچــار چنیــن 

وضعیتــی هســتند. بیشــرت در ایــران بــه جــای این کــه دنبــال راهــکار و یــا چارەیابــی بــرای گــذار از وضعیــت موجــود و بازگشــت بــه همگامــی 

و یــا پیشــاهنگی جامعــە وجــود داشــته باشــد، بیشــرت بــه دنبــال کســب قــدرت و جایگزین کــردن فــرد یــا افــراد دیگــر در نظــام بــە جــای تغییــر 

نظــام بــه چشــم می خــورد. در ایــران بیــن احــزاب و ســازمان ها، اختالفــات سیاســی و ایدئولوژیکــی بیشــرت بــر اســاس یــک تفــاوت نگریســته 

ــته  ــرش توانس ــیوه ی نگ ــن ش ــت. ای ــته شده اس ــمنی نگریس ــت و دش ــاس خصوم ــر اس ــف ب ــای مختل ــا و مکان ه ــی در زمان ه ــود، حت منی ش

بــود در یــک مقطــع زمانــی بــر جوامــع نیــز تاثیــر گذاشــته و آن هــا را در مقابــل یکدیگــر قــرار دهــد. ایــن بخــش بزرگــی از تــوان احــزاب و 

جوامــع را بــرای یــک همســویی و یــا فعالیــت مشــرتک از آنهــا گرفتــه اســت. ســازمان ها و احــزاب اپوزیســیون و حتــی نگرش هایــی کــە در 

ــە دارای  ــد و ن ــە نگــرش مناســبی دارن ــف ن ــد مختل ــان، باورداشــت ها و عقای ــرای مســئلە خلق هــا، زن ــون ب ــران هــم هســتند، تاکن داخــل ای

ــا رژیــم کنونــی را دیــد  موضع گیــری مشــخص دموکراتیکــی در مقابــل آن هســتند، حتــی در برخــی از موضع گیری هــا می تــوان همســویی ب

در حالــی کــە نــام خــود را اپوزیســیون نهادەانــد. ایــن خــود یــک نــوع گسســت عمیــق ایجــاد منــودە اســت، کــە می توانــد زمینــە ی تعمــق  

بیشــرت بحــران را فراهــم منایــد. در چنیــن رشایطــی منی تــوان از احــزاب و ســازمان ها انتظــار داشــت کــه نقــش پیشــاهنگ را در جامعــەای بــر 

عهــده بگیرنــد کــه خــود یکــی از مســببان ایجــاد فاصلــه و اختــالف هســتند. 

نیرویــی دموکراتیــک و تحول خــواه زمانــی موفــق خواهــد بــود، کــه بــر اســاس واقعیت هــای جامعــه، تنوعــات و شــناخت صحیــح از آن هــا و 

همچنیــن در تحــوالت سیاســی دارای تــوان کافــی، هــم بــرای گــذار و هــم چارەیابــی و در نتیجــه نجــات جامعه باشــد. رشق کوردســتان نســبت 

بــه ایــران عــالوه بــر ایــن نقــاط، تفاوت هایــی را نیــز دارا می باشــد. خلــق کــورد علی رغــم افــت و خیزهــای زیــاد، در عمــل فعال تــر از دیگــر 

خلق هــا و ســازمان ها عمــل کــرده، کــه ایــن مســاله تجربــه و تــوان و پتانســیل کافــی جهــت تغییــر هــم در جامعــه و هــم در احــزاب را بــه 

ایــن منطقــه بخشــیده اســت. همزمــان بــا آن در رشق کوردســتان مدل هــا و تجربیــات دیگــر بخش هــای کوردســتان بــرای خلــق کــورد وجــود 

دارد، کــە ایــن خــود گزینە هــای انتخــاب و شــیوە های مبــارزە را بــرای خلــق بیشــرت فراهــم می کنــد. رشق کوردســتان در صــورت همســویی 

و بازگشــت احــزاب بــه خواســت جامعــه، توانایــی پیشــاهنگی دیگــر خلق هــا و تنوعــات قومــِی ایــران را نیــز داراســت. 

 تاثیرپذیــری و الگوبــرداری رشق کوردســتان از منظــر مبــارزه بــرای تحقــق مطالبــات دموکراتیــک در چنــد ســال اخیــر بیشــرت معطــوف بــه 

شــامل کوردســتان و در ایــن اواخــر روژآوا بــوده اســت. حتــی آن گونــه کــه سیاســت های جمهوری اســامی در ایــن زمینــه کــه جلوگیــری از 

گســرتش گفتــامن خودمدیریتــِی دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــوده، بــر کســی پوشــیده نیســت. ایــن موضــوع تــا چــه انــدازه می توانــد 

زمینــه ی هم گرایــی احــزاب رشق کوردســتان را فراهــم آورد؟

 

شــیرزاد کامنگــر: در خاورمیانــه علیرغــم تفاوت هــا، اشــرتاکات زیــادی در بیــن متــام خلق هــا و فرهنگ هــا وجــود دارد، حتــی می تــوان گفــت 

در بیشــرت نقــاط خاورمیانــه رسنوشــت خلق هــا بــە هــم گــره خــورده اســت. هــر چنــد کوردســتان در بیــن چهــار کشــور تقســیم شــده و در 

ــت.  ــه دســت گرف ــا را جــدای از هــم ب ــوان آنه ــی منی ت ــا به طــور کل ــدام ویژگی هــای خــاص خــود را دار می باشــند؛ ام حــال حــارض هــر ک

رشایــط حاکــامن بــر کوردســتان و رشایــط فرهنگــی و همچنیــن موجودیــت جامعــە و احــزاب و ســازمان ها و فرهنــگ مبــارزه تفاوت هایــی 

بــا هــم دارد و بــر رسنوشــت هــم تاثیرگــذار می باشــد. امــا به طــور کل نتیجــه و شــیوه ی مبــارزه ی متــام بخش هــای کوردســتان بــر همدیگــر 

ــت خورده ی  ــه ی شکس ــا تجرب ــتان ب ــوب کوردس ــی جن ــت، یک ــش روس ــتان پی ــرای رشق کوردس ــه ب ــون دو تجرب ــد. اکن ــت می باش ــل روی قاب

ــق  ــرای خل ــا ب ــە تنه ــە ن ــد؛ ک ــم گیر می باش ــەای چش ــزرگ و نتیج ــارزەای ب ــا مب ــری روژآوا ب ــی و دیگ ــران کنون ــال و بح ــد س ــت و چن بیس

ــه ،  ــارزه ی بی وقف ــی جامعــه می باشــد. در بخــش دیگــر مب ــرای متــام خلق هــای منطقــە مــدل در حــال توســعه ی خودمدیریت کــورد بلکــە ب

سال هاســت در شــامل کوردســتان ادامــه دارد و نتایــج آن در ســطح سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و ســازماندهی آن هــا و یــک نیــروی دفــاع 

مــرشوع ترکیبــی از جامعــه و گریــال، وجــود دارد. در ایــن بیــن رشق کوردســتان بــر رس یــک چنــد راهــی قــرار دارد:

ــن  ــد، کــه در ای ــارە منای ــرار داده و دوب ــم کوردســتان را الگــو ق ــا حکومــت اقلی ــوب کوردســتان ی ــه ی شکســت خورده ی جن اول این کــە تجرب

صــورت موجودیــت خــود را کــه بیشــرت از یــک کپی بــرداری از واقعیتــی شکســت خوردە نیســت و بــا شــیوەی حاکمیــت یــا مدیریتــی کــه از 

جامعــه فاصلــه دارد، تــوان اداره ی خویــش را نــدارد و بایــد کامــالً وابســته مبانــد. مــردم کنــار گذاشــته شــده و قــدرت بیــن احــزاب تقســیم 

شــده و جامعــە نقشــی در رسنوشــت خــود نــدارد. هــر چنــد نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه احــزاب رشق کوردســتان اگــر هــم بخواهنــد و یــا 

نقــش احــزاب جنــوب کوردســتان را بــرای 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 بحــران هســتند، نتیجــەاش از هــم اکنــون 

معلــوم اســت. بــا تجربــه ی  چندیــن ســاله ی حکومــت اقلیــم کوردســتان، بــر ایــن بــاور هســتم رشق کوردســتان حتــی آمادگــی یــک روز تجربــه 

آن را هــم نــدارد. 

الگــوی دیگــر بــرای خلــق کــورد روژآوا و مــدل آن می باشــد، انیکــه رشایــط موجــود و تغییــرات را بتوانــد بــا مدیریــت و ســازماندهی خــود 

ــران  ــات رشق و ای ــاس واقعی ــر اس ــه را ب ــتان و ترکی ــامل کوردس ــی در روژآوا و ش ــیوە ی مبارزات ــود، ش ــات موج ــا تجربی ــە و ب ــده گرفت به عه

مطابقــت داده و ایــن مــدل را بــرای خــود رس لوحــه قــرار دهــد. در شــامل کوردســتان و روژآوا بزرگرتیــن دســتاورد بــرای جامعــە، همســویی 

احــزاب و جامعــه در مبــارزە و نقــش پیشــاهنگی بــودە و بــە چنیــن نتایجــی رســیده اســت.

ــا متــام ظلــم و ســتم و  راه دیگــر این کــه در ایــن رشایــط و بــر اســاس فضــای موجــود، وضعیــت فعلــی را قبــول منــودە و رژیــم حاکــم را ب

ــز ممکــن  ــن نی ــل گــردد. کــە ای ــه بخشــی از آن سیاســت ها تبدی ــرای همیشــه ب ــا ب ــد و ی ــا مــدارا کن ــا آن ی ــول کــردە و ب سیاســت هایش قب

منی باشــد.

ــە  ــە جــای گفتــامن مشــرتک ب ــە ایجــاد اختــالف و انشــعابات ادامــه داده و ب ــز وجــود دارد، ب ــرای احــزاب راه هــای دیگــری نی امــا بیشــرت ب

دشــمنی بــا همدیگــر ادامــە دادە کــە نتیجــه کامــالً معلــوم اســت، مگــر این کــه بخواهنــد خــود را بــه ایــن شــیوە فعــال نشــان دهنــد. یــا 

ــه  ــن احــزاب ب ــارزه بی ــرای فهــم از همدیگــر و در نتیجــه هم ســویی در مب ــان مشــرتکی ب ــە وجــود آوردن فرهنــگ و زب ــال ب ــە دنب این کــە ب

ــر اســاس تفاوت هــا و تنوعــات آن  ــا جامعــه یکــی شــده و ب ــا همدیگــر و هــم ب ــد. در ایــن صــورت احــزاب هــم می تواننــد ب وجــود بیاورن

بــرای مبــارزه و راهــکاری مشــرتک گام بردارنــد، کــە بــدون شــک ایــن مســئلە در رشق کوردســتان به دلیــل سیاســت های فــرض شــده و دیکتــه 

ــود.     ــوان گفــت فرهنگ ســازی شــده آســان نخواهــد ب ــی می ت شــده و حت

تجربــه حــزب دموکراتیــک خلق هــا هــم بــرای رشق کوردســتان و هــم بــرای ایــران منونــه ی بســیار مهــم و در عیــن حــال نتیجه بخشــی اســت. 

ــرای  ــد، امــا ب ــا جامعــه تفــاوت دارن ــە به دلیــل وجــود شــکاف ب ــا همســانان خــود در ترکی ــران ب ــد بیشــرت احــزاب و ســازمان های ای هــر چن

رســیدن بــه موقعیــت پیشــاهنگی جامعــه بهرتیــن الگــو ی ممکــن بــوده و بیشــرتین قــدرت هم پوشــانی را دارد.

 نــوع برخــورد و رفتــار سیاســی جمهــوری اســالمی نســبت بــه مطالبــات دموکراتیــِک خلــق بــه ویــژه در رشق کوردســتان دارای تفاوت هــای 

مشــخصی بــا ترکیــه بــوده و هم اکنــون نیــز وضعیــت سیاســی در ایــران مشــابه ســوریه نیســت. بالطبــع نقـــ پــژاک نیــز منی توانــد دقیقــاً 

مشــابه PKK در شــامل یــا PYD در روژآوای کوردســتان باشــد. از ســوی دیگــر خــود احــزاب رشق کوردســتان نیــز در موضوعــات شــامل و 

روژآوا دارای خوانشــی مشــرتک نیســتند. بــه عنــوان منونــه گرایـــ احــزاب دموکــرات کوردســتان و ایــران در مســئله ی رشق بیشــرت معطــوف 

ـ ویــژه ای در مقابلــه بــا جمهوری اســالمی  بــه شبیه ســازی رشق کوردســتان بــا مــدل جنــوب اســت. بــه نظــر شــام پــژاک بایســتی چــه نق

بازتعریــف منایــد کــه بــه نوعــی بســرت هم گرایــی احــزاب رشق کوردســتان و تحولــی دموکراتیــک را موجــب گــردد؟

 

شــیرزاد کامنگــر: بــدون شــک مقایســە ی ایــن مــوارد منی توانــد جوابگــو باشــد، در صورتــی کــە احــزاب بخواهنــد شــیوە و مــدل ادارە ی رشق 

کوردســتان را هامننــد مــدل جنــوب کوردســتان منــوده و یــا کپی بــرداری مناینــد، نتیجــه ی بیســت ســال آینــدە را در رشق کوردســتان می تــوان 

ــا بحــران  ــرو شــده و ب ــا شکســت روب ــوب کوردســتان ب ــه و شــیوە ی اداره ی  جن ــە تجرب ــم این ک ــد. علی رغ ــوب کوردســتان دی ــروِز جن در ام

سیاســی، اجتامعــی و حاکمیــت روبــرو اســت، امــا نــە احــزاب، احــزاب جنــوب کوردســتان هســتند و نــە توانایــی ایــن احــزاب در ســطحی 

آن چنانــی اســت، هــر چنــد شــاید نقش هایــی نظیــر رئیــس اقلیــم و رئیــس جمهــور را نیــز بــرای خــود و یــا نقــش ایــن احــزاب را بــرای خــود 

تعییــن کــردە باشــند. همچنیــن خلــق کــورد در رشق کوردســتان از لحــاظ موقعیــت سیاســی و فرهنگــی دارای تفــاوت بســیاری بــا خلقــامن 

در جنــوب اســت. بــه همیــن دلیــل بــا ایــن تجربــه در جنــوب کوردســتان، در ایــن رشایــط انتظــار تحمیــل ایــن مــدل بــر مــردم منی توانــد 

آیندەایــی داشــتە باشــد. 
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امــا حــزب مــا پــژاک بــر اســاس واقعیت هــای رشق کوردســتان متــام برنامەهــای خــود را طرح ریــزی کــرده و در ایــن راســتا گام بــر مــی دارد. 

در اصــل تنهــا راه نجــات و رســیدن بــە تحولــی دموکراتیــک در همســویی و همگرایــی متــام خلــق کــورد و احــزاب و ســازمان ها می باشــد، 

امــا ایــن دلیــل نخواهــد بــود کــە اگــر چنــد ســازمان و حــزب در ایــن راســتا قــدم پیــش نگذارنــد دیگــر ایــن امــکان بــە وجــود نخواهــد آمــد. 

نــە تنهــا بــرای کوردســتان بلکــه بــرای متــام ایــران نیــز بــه همیــن شــکل می باشــد. کوردســتان نیــاز فــوری و رضوری بــه همگرایــی و تشــکیل 

یــک جبهــە ی مشــرتک بــا اهــداف مشــخص در متــام زمینه هــا دارد. بــه همیــن منظــور تالش هایــی هــم در ســطح ایــران و هــم کوردســتان از 

طــرف حــزب مــا صــورت گرفتــە اســت و ایــن تالش هــا در آینــده بیشــرت خواهــد شــد. تــالش مــا و ســازماندهی در جامعــە بیشــرت در ســطح 

ــران اگــر خواهــان  ــران می باشــد. امــا احــزاب هــم در رشق کوردســتان و هــم در ای سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی در متــام کوردســتان و ای

تغییــر بــە نفــع جامعــە و خلق هــا هســتند، بایــد از ایــن حالــت ســکون و اعــامل سیاســت ســلیقه ای بــدون قــدرت پیوســتگی و نابردبــار خــارج 

شــوند. مــا بــە عنــوان پــژاک هــم در کوردســتان و هــم در ایــران مدتــی اســت بــا آغــاز گفتــامن در پــی ایجــاد همســویی و تــالش بــرای درک 

از همدیگــر در فعالیــت مشــرتک هســتیم. وضعیــت موجــود راه را بــرای بزرگ تــر کــردن شــکاف و اختــالف بــرای رژیــم و بــرای نیروهایــی کــە 

خواهــان تغییــر بــە نفــع خــود هســتند را بــاز می کنــد. در کوردســتان نیــاز بــه یــک همبســتگی و برنامــە ی مشــرتک بیــن احــزاب، ســازمان ها و 

ســازماندهی جامعــە وجــود دارد، کــە بــا پیشــاهنگی احــزاب می توانــد ترسیــع پیــدا کنــد. بــە همیــن منظــور مــا در تــالش هســتیم تــا بتــوان 

در ایــن زمینــە بــا ســازمان ها و دیگــر احــزاب بــە نتیجــە برســیم. 

 اغلــب تحلیل گــران یــا جریانــات سیاســی، انتخابــات مجلــس در ایــران را فرصتــی بــرای تغییــر و تحــول می داننــد. بــه رســم ســنت سیاســی 

در جمهــوری اســالمی، همــواره پیـــ از انتخابــات فضــای نســتباً بــاز سیاســی و نقــد جریانــات فراهــم گردیــده و بعــد از پایــان انتخابــات، 

رسکــوب مخالفــان یــا تضعیــف جریانــات سیاســی مخالــف آغــاز می گــردد. بــه نظــر شــام ایــن فرصــت کــدام اســت و بــرای خلق هــای ایــران 

آیــا می توانــد یــک فرصــت سیاســی بــه شــامر آیــد؟

ــازمان ها و  ــت، س ــاز روبروس ــی رسنوشت س ــکل ول ــی مش ــا انتخاب ــە، ب ــای منطق ــرات و بحران ه ــە تغیی ــه ب ــا توج ــران ب ــر: ای ــیرزاد کامنگ ش

احــزاب نیــز در چنیــن وضعیتــی قــرار دارنــد. در مــورد رژیــم دو راه بیشــرت وجــود نــدارد، اول اینکــە یــا سیاســت های خــود را کــە تاکنــون 

از آن پیــروی کــردە ادامــە دادە و بــرآن پافشــاری می کنــد، دوم اینکــە ایــن انتخابــات و مرحلــە ی کنونــی را بــە فرصتــی بــرای خــود قلمــداد 

کــردە و رشوع بــە تغییــر در سیاســت های خــود منــوده و در راســتای تغییــرات بنیادیــن بــا قانــون اساســِی دموکراتیــک بــرای تفاومتندی هــا 

و متــام خلق هــا آغــاز منایــد. امــا این گونــە کــە پیداســت رژیــم راه اول را انتخــاب منــودە و بــر آن پافشــاری می کنــد. در ایــن صــورت بــرای 

احــزاب، ســازمان ها، نهادهــای مدنــی و خــود جامعــە نیــز چنــد راه وجــود دارد. در ایــران مشــکل خلق هــا، باورداشــت ها و عقایــد، زنــان و 

دموکراســی، بــە طــور کلــی الینحــل مانــدە، در نتیجــە نیــازی رضوری بــە تشــکیل چنــد جبهــە ی همســو در مقابــل سیاســت های رژیــم وجــود 

دارد. بــرای حــل مســئلە ی خلق هــا تشــکیل یــک جبهــە ی دموکراتیــک خلق هــای ایــران تنهــا راه نجــات در و ضعیــت موجــود و همچنیــن بــرای 

بدســت گرفــنت رسنوشــت خویــش می باشــد. در ســطح سیاســت داخلــی ایــران یــک خــالء سیاســی بــە دلیــل نبــود انســجام و همســویی در 

میــان نیروهــای چــپ و دموکــرات، بــرای گــذار از ایــن مرحلــە وجــود دارد. متاســفانە در ایــران احــزاب تــا کنــون سیاســتی بســیار یــک بعــدی 

و تک جانبــه را انتخــاب منــودە و خــود را بــرای احتــامالت، اگــر و اماهــا آمــاده ننمودەانــد. یــک عــدە کــە امیــد و پشــت خــود را بــە مداخــالت 

خارجــی بســتە بودنــد، بــا چنیــن وضعیتــی یــا کامــالً ناامیــد شــدە و منتظــر مرحلــە ی دیگــری هســتند و عــدەای دیگــر هــم بــا قطع امیــد از 

موضــوع، بــە شــعارها و گفتەهــای روحانــی امیــد بســتەاند، کــە گویــا حداقــل می تــوان از طریــق جریــان بنفــش یــک رسی مطالبــات را بدســت 

آورد. ایــن دســتە حتــی جســارت موضع گیــری در متــام مســائل و موضوعــات موجــود در ایــران را نیــز نداشــتە و در تغییــرات سیاســی و حتــی 

جغرافیایــی منطقــە خواهــان بدســت آوردن یــا خریــد بیشــرت زمــان هســتند تــا شــاید بــە ایــن شــیوە بتواننــد اوضــاع را بــە نفــع خــود رقــم 

زننــد. همچنیــن بــا بحــران داخلــی نظــام و جامعــە از لحــاظ سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و ... ایــران خــود را بــرای انتخابــات مجلــس آمــادە 

می کنــد. سیاســت هایی کــە در انتخابــات گذشــتە بــر اســاس معیارهــای رژیــم و قوانیــن موجــود برگــذار شــدە، منی توانــد بــە ایــن وضعیــت 

پاســخگو باشــد. پــس بــا تغییــر در قانــون انتخابــات و مشــارکت متــام اقشــار جامعــە بــدون حــذف، شــاید بتــوان زمینــە را بــرای چاره یابــی 

مســائلی همــوار دیــد، کــە دامن گیــر آینــدەای نەچنــدان دور در ایــران خواهــد شــد. ایــن بیشــرت از همــە یــک فرصــت و شــاید از آخریــن 

فرصت هــا بــرای رژیــم باشــد، تــا از بحرانــی کــە دامن گیــر متــام کشــورهای منطقــە شــدە، نجــات پیــدا کــردە و گشایشــی دمکراتیــک را آغــاز 

ــرای ســازماندهی، همســویی و هدفــی  ــەای ب ــرای متامــی خلق هــا، زمین ــوان ب ــات را در هــر صورتــی، می ت ــد. در عیــن حــال ایــن انتخاب منای

مشــرتک دانســت   . 

ــی و  ــی دیموكراس ــە بەڕۆك ــە ك ــن هەڕەش ــتی گەورەتری ــەی كاپیتالیس ــەدەی مۆدێڕنیت ــە س ل
ــەوە  ــی دەوڵەت-نەت ــان هێزەكان ــەوە، لەالی ــی گرتووەت ــی گەالن ــەری دیموكراتیک خۆبەڕێوەب
ــگا  ــە دژی گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵ ــەوە ل ــی دەوڵەت-نەت ــت. زەهنیەت ئەنجــام دەدرێ
ــاوازی  ــە بێ جی ــەالن ب ــدراوە. گ ــەی پێ ــەوە گەش ــان گەالن ــگا لەالی ــە كۆمەڵ ــژراوە. چونك داڕێ
بــە درێژایــی مێــژوو لەنــاو كۆمەڵــگادا پێكــەوە ژیانیــان كــردووە. كۆمەڵــگا هەمــوو رەنگــەكان 
ــە. بەڵكــوو  ــك نیی ــن و دەوڵەتێ ــك، چی ــە تاكێ ــا ســەر ب ــووڵ دەكات و تەنی ــدا قەب ــاو خوێ لەن
ــووە.  ــا وەرگرت ــە بنەم ــی ب ــەفەی كۆمیناڵ-دیموكراتیک ــەوە، فەلس ــەی دەوڵەت-نەت بەپێچەوان
ــاو دەبرێــت.  ــاد دەنرێــت و بــە چەمكــی بێ ئەخالقیــش لەن ــە پێــی ئەخــالق بونی ــگا ب كۆمەڵ
جیــاوازی كۆمەڵــگاكان لــە ئەخالقــدا شــاراوەیە، ئــەو كۆمەڵگایانــەی كــە لــە ئەخــالق دابــڕا بــن 

ــان كــورت دەبێــت و هەڵدەوەشــێن.  ــن، تەمەنی ــدا چووب ــە الڕێ و ب

ــش  ــەو مرۆڤی ــرۆڤ بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتیی ــە م ــە، چونك ــرۆڤ بێ واتای ــە بێ م ــگا ب كۆمەڵ

پێکهاتەی دەوڵەت-نەتەوە، دژی كۆمەڵگایە
ئامەد شاهۆ
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ــگا پێناســە ناكرێــت. ئــەو كۆمەڵگایــەش كــە یادگــەی كۆمەاڵیەتــی خــۆی بپارێزێــت و بیگەیەنێتــە دەســتی نــەوەی داهاتــوو،  بــە بێ كۆمەڵ
ــاد  ــگا بونی ــكات. كۆمەڵ ــەریان ب ــەوەو چارەس ــەوگرفتیش ببێت ــۆرە كێش ــەر ج ــەڕووی ه ــت رووب ــت و دەتوانێ ــاوە دەبێ ــووی درەوش داهات

ــدا دروســت دەكات.  ــكاری تێ ــەی خــۆی گۆڕان ــە نۆب ــەوە و هــەر نەســلێک ب ــت و دەگوازرێت ــدا دەكرێ ــت، ئاڵوگــۆڕی تێ دەنرێ

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 )7( هــەزار ســاڵە. بــەاڵم كۆمەڵــگای رسووشــتی یــان دیمۆكراســی لــە %98ی مێــژووی مرۆڤایەتــی پێكدێنێــت. واتــا )%98( مێــژووی 
كۆمەڵــگای مــرۆڤ بــە شــێوەی كۆمینــااڵ بــووە. ئەمــەش بەڵگەیەكــی ســەملێرناوە كــە داخــوازی دیمۆكراســی و خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی 
ــە كەمەیــەوە ریشــەی شــۆڤینیزم، دیكتاتۆریــەت، نادادپــەروەری،  ــەو تەمەن ــگای دەوڵەتــی ب گــەل داخوازییەكــی رەوا و رسووشــتییە. كۆمەڵ
ــدا داكوتانــدووە. ئــەوەش بەپێچەوانــەی گەوهــەری حەقیقــی  ــاو كۆمەڵگاكان كۆمەڵكــوژی، درۆ و فێــا و پێشــێل كردنــی مافــی مرۆڤــی لەن
كۆمەڵــگای رسووشــتی یــان كۆمەڵــگای گەلــە كــە چەمكەكانــی ئــازادی، دیمۆكراســی، یەكســانی و دادپــەروەری و پێكەوەژیــان كردنــی گــەالن 

و پاراســتنی مافــی مرۆڤــی بــە بنەمــا گرتــووە. 

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 قەیــران و شــەڕ قوواڵتــر دەكات. بەرژەوەنــدی جیــاواز پەســەند نــاكات و 
دژ بــە دیمۆكراســی یــە. زانســتی پۆزتیڤیســتی و تەكنۆلــۆژی بــە بنەمــا دەگیردرێــت. گــەل بەكۆیلــە كــراوە. توندوتیــژی و هــەژاری و بێــكاری 

كۆمەڵــگای داپۆشــیوە. 

بــەاڵم كۆمەڵــگای گــەل یــان دیمۆكراســی رادیــكااڵ؛ گــەل خــۆی، خــۆی بەڕێــوە دەبــات، واتــا لەدیمۆكراســی دا بەڕێوەبــردن هەیە. دیمۆكراســی 
ــگا  ــاو كۆمەڵ ــت. ن ــا دەگرێ ــە بنەم ــزم ب ــتە. كۆمینالی ــەل بااڵدەس ــرادەی گ ــان ئی ــی ی ــڤ. دیمۆكراس ــدی كۆلەكتی ــپێرێتە رەزامەن ــۆی دەس خ
چارەســەری و ئاشــتی دەپارێزێــت. فڕەڕەنگــی پەســەند دەكات و بەرژەوەنــدی هەمــوو الیــەك بــە بێ جیــاوازی دەپارێزێــت. زانســتی گــەل و 

ئەخــالق بــە بنەمــا دەگیردرێــت. گــەل ئــازاد دەكات. ئاشــتەوایی و دادپــەروەری و كارابــوون پــەرە پــێ دەدات.

ــە  ــتی ب ــە گش ــت و ب ــەری پێكدێ ــای خۆبەڕێوەب ــە وات ــا ب ــگا و كراتی ــای كۆمەڵ ــۆس بەوات ــەی دیم ــەدوو وش ــی ل ــتەواژەی دیمۆكراس دەس
ــر  ــی ت ــە واتایەك ــوون. ب ــنا نەب ــەت و دەســەاڵت ئاش ــەاڵ دەوڵ ــە لەگ ــە ك ــەو كۆمەڵگایانەی ــی گەوهــەری ئ ــەری دیموكرات ــای خۆبەڕێوەب وات
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 
ــە  ــتەمە ك ــن، ئاس ــەدا بەشــدار نەب ــەو واڵت ــەری ئ ــەل لەبەڕێوەب ــەر گ ــدا ئەگ ــت. لەواڵتێك ــێ ســەوز نابێ ــت دیمۆكراســی ل ــێ نەبێ ــی ل گەل
باســی هەبوونــی دیمۆكراســی و گەشەســەندنی دیمۆكراســی لــەو واڵتــەدا بكەیــن. چۆنكــە رێبــەر ئاپــۆ كۆمەڵگایەكــی بــە بێ سیاســەتی وەك 
ــان وەك مێگــەل ملكەچــی  ــدا دەدات ی ــە راســت و چەپ ــاژە دەكات و خــۆی ب ــەر لەرۆحــدان پەلەق مریشــكی ســەربڕاو پێناســە كــرد كــە ب

ــت. ــی دیكــە دەبێ رێســای خەڵكان

ــە كاری  ــە پێــی بەرژەوەنــدی خــۆی دەســتەواژەی دیمۆكراســی پێناســە دەكات و ب ــدا هــەر دەوڵــەت و هێزێــك ب  ئەمــڕۆ لەتــەواوی جیهان
دێنێــت. هــەر كــەس بەگوێــرەی خــۆی حەقیقەتێكــی بونیــاد نــاوە. پێناســەی ئێمــەش وەك PJAK، لەگــەاڵ پێناســەی دەوڵــەت ـ نەتــەوە زۆر 
ــە دەســتەواژەیەكی ئەوروپایــی لەقەڵەمــی بــدەن  ــان پێشــكەوتووە. دەیانەوێــت ب ــەت ـ نەتــەوە دەڵێــت دیمۆكراســی لەیۆن ــاوازە. دەوڵ جی
و خۆیــان بــە خاوەنــی دیمۆكراســی نیشــان بــدەن. ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە دیمۆكراســی ئاتــن تایبــەت بــووە بــە چینــی برۆكــرات و ژن و 
كۆیلــەش لــەو دیمۆكراســیەدا بێ بــەش كــراون و نەیتوانیــوە كۆمەڵــگا لەكۆیلــەداری رزگار بكــەن. بۆیــە ئەگــەر تیــۆری لەســەر دیمۆكراســی 

هەڵــە بێــت ئــەوا كردەوەكەشــی هەڵــە دەبێــت. 

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 بێ جیــاوازی لەبەڕێوەبردنــی كۆمەڵــگا خــاوەن ئەركــن. ئــەم جــۆرە 
كۆمەڵــگاش بــە درێژایــی مێژوویــی مرۆڤایەتــی ژیــان كــراوەو پاشــكۆی ئــەوەش تــا ئەمــڕۆ لەبەشــێكی زۆری كوردســتان و زۆر ناوچەكانــی 

تــر دەبیرنێــت. 

نابێت رێبەر ئاپۆ و بارزانی لەنەتەوەیەك حساب بكەین

ــڕۆ لەگەشــەپێدانی دیمۆكراســی  ــە ئەم ــا ب ــی ت ــژووی مرۆڤایەت ــی مێ ــە درێژای ــە ب ــە ك ــەو كۆمەڵگایان ــك ل ــوردی یەكێ ــگای ك ــەت كۆمەڵ تایب
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 
ــە  ــەت و ن ــە دەوڵ ــت ب ــگا دەبێ ــە كۆمەڵ ــز ن ــە هەرگی ــەت. چۆنك ــە دەوڵ ــڕۆ نەبووەت ــە ئەم ــا ب ــتان ت ــەوەش كوردس ــۆ ئ ــاكات. ب ــوواڵ ن قەب
ــا بــە ئەمــڕۆ بێ دەوڵــەت ماوەتــەوە. ئەمــەش  دەشــێت دەوڵەتیــش ببێــت بــە كۆمەڵــگا. ئــەوەش شانســێكی مەزنــە بــۆ گەلــی كــورد كــە ت
ــە  ــەم بۆچوونەی ــەم دەدەن. ئ ــە بێ بەختــی لەقەڵ ــە كــە نەبوونــی دەوڵەتــی كــوردی، ب ــەو روانگــەو بۆچوونانەی ــە پێچەوانــەی ســەرجەم ئ ب
ــەوە  ــەت ـ نەت ــێرپەنجەی دەوڵ ــان لەش ــە كۆمەڵگاكەم ــن ك ــۆش بی ــەوە دڵخ ــت ب ــردووە. دەبێ ــەوازە ك ــوردی الواز و پەرت ــگای ك ــە كۆمەڵ ك
پارێــزراوە. چۆنكــە كۆمەڵــگای كــوردی لــەم قۆناخــە هەســتیارەدا كــە زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوە لەنــاو قەیراندایــە، دەستپێشــخەری رژێمــی 
ــر و  ــی ت ــەاڵ نەتەوەكان ــی لەگ ــان كردن ــەوە ژی ــی پێك ــە زهنیەت ــەم كۆمەڵگای ــەدا دەكات. ئ ــتان و ناوچەك ــاوای كوردس ــی لەرۆژئ دیمۆكراس
بەرقــەراری ئاشــتەوایی بــە بنەمــا دەگرێــت. ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە زهنیەتــی فاشیســتی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران هاواڵتــی، نەتــەوە و 
كۆمەڵــگا یەكدەســت و همــۆژەن دەكات. الیەنەكانــی تــر دەچەوســَێنێتەوە. 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 گەهێشــنت 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 
هاوتاكانــی لەدیمۆكراســی، كۆمەڵــگا و نەتــەوە الیانــداوەو دەســەاڵتدارن و فەلســەفەی ژیانــی یــان بــە پێچەوانــەی رژێمــی دیمۆكراســی یــە. 

خۆسەری دیمۆكراتی لەئێران و رۆژهەاڵتی كوردستان، بەڕێوەبەری سیاسی دیمۆكراتی كۆمەڵگایە

كۆمەڵــگای كــوردی لەرۆژهــەاڵت لەبــەر ئــەوەی بــە پێچەوانــەی زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران فرەزمانــی، فرەنەتەوەیــی و 
ــی  ــدی كۆمەڵگایەك ــەوەش تایبەمتەن ــدا. ئ ــە لەئێران ــی منوون ــە كۆمەڵگایەك ــووە، بووەت ــا گرت ــە بنەم ــی ب ــرە ئااڵی ــی و ف ــی و ئایین فرەمەزهەب
دیمۆكراتیكــە. جیاوازیــەكان و رەنگــەكان بــە بێ جیــاوازی قەبــوواڵ دەكات. گەڕانــەوەی بــەدوای كۆمەڵگایەكــی ئەخالقــی و سیاســی هەیــە. 
ــەوە. تێكۆشــان و  ــران دەبێت ــی رژێمــی ئێ ــگاری چەمكــە هەڵەكان ــەم دەدات. بەڕەن ــزی پێشــەنگی دیمۆكراســی لەقەڵ ــە هێ ژن و جــەوان ب
ــەن رژێمــەوە پەســەند  ــگا لەالی ــی كۆمەڵ ــەر. بەئۆبژەكردن ــە ب ــی گرتووەت ــە كۆمەڵگایەكــی دیمۆكرات خۆڕاگــری وەك رێبازێكــی گەهێشــنت ب
ــی  ــەن و هێامن ــەرجەم الی ــی س ــۆ لەئامێزگرتن ــتەبەر دەكات. ب ــەری دەس ــی خۆبەڕێوەب ــەت، ماف ــی سیاس ــداری لەگۆڕەپان ــە بەش ــاكات. ب ن
دیمۆكراتــی لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان، كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتیــك دادەمەزرێنێــت. بۆیــە رژێــم ســەرجەم هەوڵەكانی خســتووەتەگەڕ 
تــا گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگای كــوردی بەالڕیــدا ببــات و ئەمــڕۆ كــۆدار لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ئــەو حەقیقەتــەی كۆمەڵــگا، 

ــدات. ــەوەو گەشــەی پێ ــدا كۆدەكات ــی خۆی ــری دیمۆكرات لەژێرچەت

كۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش تــا ئێســتا لەپێنــاو پاراســتنی نرخەكانــی تێدەكۆشــێت. زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران 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 ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان خۆیــان بەڕێــوە ببــەن. بــە پارچــە كردنــی كۆمەڵــگا 
و قوواڵكردنــی دژایەتــی نــاو پێكهاتەكانــی كوردســتان و ئێــران زهنیەتــی دەســەاڵتداری خــۆی بەســەر گەالنــدا بەهێــز دەكات. بــەاڵم ســەرەڕای 
ــەوەی  ــۆ ئ ــران ب ــاری ئیســالمی ئێ ــدووە. رژێمــی كۆم ــەل زین ــگا تێكنەچــووەو ویســت و داخــوازی رەوای گ ــە كۆمەڵ ــەو كردەوان ــوو ئ هەم
گــەالن دەســت لەداخوازیەكانیــان بــەردەن، بــە كــردەوە تیرۆریســتیەكانی وەك؛ گرتــن، ئەشــكەنجە، لەســێدارەدان، تیربــاران، باوكردنــەوەی 
مــاددەی هۆشــبەر، بێــكاری، هــەژاری و دەیــان كــردەوەی تــری پێشخســتووە. بــەاڵم دەبیرنێــت هەرگیــز هیــچ كۆســپێك ناتوانێــت لەبەرانبــەر 
ــە  ــە پاراســتنی رەوا ب ــگای دیمۆكراتیكــە ك ــدی كۆمەڵ ــەوە تایبەمتەن ــكات. ئ ــەڕ دروســت ب ــەالن لەمپ ــەی گ ویســت و داخــوازی دیمۆكراتیان
بنەمــا دەگرێــت. ئێمــەش وەك PJAK لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێــران بــە پێشخســتنی سیاســەتی دیمۆكراتــی دەمانەوێــت خاوەنــداری لــەو 
رۆحــە خۆراگــرەی كۆمەڵــگا بكەیــن و تەشــەنەی پێ بدەیــن. چۆنكــە خۆســەری دیمۆكراتــی رێوەبــەری سیاســی دیمۆكراتــی كۆمەڵگایــە، ئــەو 
سیســتەمەش تەنیــا بــۆ گەلــی كــورد نییــە، بەڵكــوو بــۆ ســەرجەم گەالنــی ئێرانــە. ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن دیمۆكراســی لەئێــران و رۆژهــەاڵت 
تەنیــا بــە بەشــداری خۆبەڕێوەبــەری گــەل لەگۆڕەپانەكانــی ژیانــدا دەســتەبەر دەبێــت. واتــا فرەڕەنگــەكان دەبێتــە دەوڵەمەنــدی بــۆ واڵتــی 

هاوبەشــی گەالنــی ئێــران. ئــەوەش تایبەمتەنــی ســەرەكی دیمۆكراســییە كــە بــە فرەڕەنگییــەوە جــوان دەبێــت.

رۆژئاوای كوردستان ناوەندی پاراسنت و گەشەدانی دیمۆكراسی و ئازادی كۆمەاڵیەتییە
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ئــەم پڕۆژەیــە لەرۆژئــاوای كوردســتان بەدەستپێشــخەری گەلــی كــورد خرایــە بــواری جێ بەجــێ  كردنــەوە، واتــا هیــوای بەدیهێنانــی داخــوازی 
ــی كــورد پێداگــری لەســەر مافــی رەوا و داخــوازی  ــەدی. بەســااڵنە گەل ــەدوای رۆژ دێت ــی ئازادیخــوازی جیهــان رۆژ ل رەوای ســەرجەم گەالن
ــەن و  ــر دەك ــران و داگی ــتان وێ ــاڵە كوردس ــەد س ــەدوو س ــر ل ــە زیات ــی هەرێمەك ــەت نەتەوەكان ــەاڵم دەوڵ ــۆی دەكات، ب ــەی خ دیموكراتیان
شــەڕێكی ماڵوێرانكەریــان داوێنگیــری هەرێمەكــە كــردووە. دەرئەنجامــی ئــەو سیاســەتە گەلــی كــورد كــە الیەنگــری دیمۆكراســییە چۆكــی 
ــاوای  ــە نەبــەزی بەردەوامــن لەتێكۆشــان. ئامانجــی گــەل لەپێشخســتنی دیمۆكراســی لەرۆژئ ــا و ب لەبەرامبــەر نەیارانــی دیمۆكراســیدا دانەن
كوردســتان و ناوچەكــە رەت كردنــی دەوڵــەت یــان بــە تــەواوی بێ كاریگــەر كردنــی دەوڵــەت نییــە. هــاوكات گەهێشــنت بــە دەوڵەتیــش بــۆ 
خــۆی بــە بنەمــا ناگرێــت، بەڵكــوو دیمۆكراســی + دەوڵــەت بــە بنەمــا گرتــووە. جیــا لەئااڵوگــۆڕ و گۆڕینــی هاوســەنگی هەرێمەكــە، گەلــی 
ــەری  ــرادەی گەوه ــگا و ئی ــتنی كۆمەڵ ــاو پاراس ــەس لەپێن ــەر ك ــا ه ــرت. وات ــا گ ــە بنەم ــی ب ــی و سیاس ــگای ئەخالق ــاوا كۆمەڵ ــورد لەرۆژئ ك
ــار  ــاوەن بڕی ــان خ ــووس ی ــی چارەن ــان كردن ــگا لەدەستنیش ــاك و كۆمەڵ ــوون. ت ــی ب ــانی دیمۆكراس ــی تێكۆش ــداری ریزەكان ــەی بەش گەلەك
ــی  ــار كــرد. ژیان ــگای خــۆی دی ــی كۆمەڵ ــل و فەلســەفەی ژیان ــی دا. گــەل مۆدێ ــەری دیمۆكرات ــاری سیســتەمی خۆبەڕێوەب ــوون. گــەل بڕی ب
كۆمینــااڵ دیمۆكراتــی لەســەرجەم گۆڕەپانەكانــی ژیانــدا بــە بنەمــا گــرت. لەپێنــاو بەدیهێنانــی ئەوانــەش بــە بێ وچــان شــەو و رۆژ تێكۆشــان. 
چاویــان بــە هێــزە دەرەكیــەكان نەبەســت. بــاوەڕی بــە هێــزی گەوهــەری خــۆی هێنــا. رەنــگ و جیاوازیەكانــی تــری نــاو خــۆی كۆمەڵــگای 
ــگا بەشــدار كــرد. كــۆی ئــەم رێبازانــەش كــە لەتێكۆشــانی گەلــی كــورد لەرۆژئــاوای كوردســتان گیراوەتەبــەر، دژ بــە  لەبەڕێوەبردنــی كۆمەڵ
زهنیەتــی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتییە. گەلــی كــورد رێبازەكانــی گەهێشــنت بــە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە رۆحــی كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتییە 
ــەوەی  ــان نەت ــی ی ــی دیمۆكراس ــان هێڵ ــە هەم ــێهەم ك ــی س ــرد. هێڵ ــی ك ــە ژیان ــی ب ــەوەی دیمۆكرات ــی نەت ــرت. رەهەندەكان ــا گ ــە بنەم ب
 ،YPJ و YPG دیمۆكراتییــە هەڵبــژارد. بۆیــە ســەرەڕای هێرشــە دڕندانەكانــی داعــش و هاوپەیامنەكانــی بــۆ ســەر گەلــی كــورد و شــەڕڤانانی

گەلــی كــورد ســەركەوتنێكی مێژوویــی تۆمــار كــرد.

ــەر نەبوونــی دیمۆكراســی لەناوچەكــەدا هەڕەشــەی گــەورەی لەســەرە،  ــاو بازنــەی ئاگردایــەو لەب ــاوای كوردســتان ســەرەڕای ئــەوەی ن رۆژئ
ــزی  ــن هێ ــەدا گەورەتری ــە دەستپێشــخەری ژن و جــەوان پێشخســت. كــورد لەناوچەك ــن شۆڕشــی دیمۆكراســی ب لەســەدەی 21دا گەورەتری
داهێنــەری دیمۆكراســییە. ئــەو شۆڕشــەش بــووە چەترێــك بــۆ ســەرجەم هێــزە ئازادیخــواز و سۆسیالیســتەكانی جیهــان. گەرەنتــی ســەركەوتنی 
ــەوەی دیمۆكراتیــك  ــی نەت ــی زهنیەت ــدا. هــاوكات پەرەپێدان ــی ژیان ــەری خۆبەڕێوەبردن ــە لەهون ــەو شۆڕشــەش لەبەشــداربوونی كارای گەل ئ
لــەدژی زهنیەتــی فاشــیزم، كۆمەڵــگای لەئــازادی نزیكــرت 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 پاراســنت و گەشــەدانی دیمۆكراســی و ئــازادی كۆمەاڵیەتــی. لەبــەر 

ئــەوەی رۆژئــاوای كوردســتان لەســەر ریشــەی خــۆی شــین بوویــەوەو داخوازیــە رەواكانــی گــەل دێنێتــە دی.

گەلی باكووری كوردستان لەسەر رێچكەی دیمۆكراسی خۆسەری دیمۆكراتی راگەیاند

ــەوەش وەك  ــد. ئ ــی راگەیان ــگای باكــووری كوردســتان لەســەر رێچكــەی دیمۆكراســی خۆســەری دیمۆكرات ــرەوە كۆمەڵ هــاوكات لەالیەكــی ت
داخوازیەكــی رەواو رسووشــتی گەلــی كــوردە. زیاتــر لــە 40 ســاڵە 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. ئیــرادەی خــۆی رادەســتی دەوڵەتــی تــورك نــاكات. ئیــدی لەبەرانبــەر كۆمەڵكــوژی و 
زەخــت و زۆریەكانــی دەوڵــەت بێ دەنــگ نابێــت. تــرس و تۆقاندنــی گــەالن كــە لەالیــەن دەوڵــەت توركیــاوە بەســەر كۆمەڵــگادا ســەپێرناوە 
بەراگەیاندنــی خۆســەری دیمۆكراتــی تێكشــكێرنا. گەلــی كــورد ئیــدی بووەتــە گەلێكــی خــاوەن ئیــرادە. لەگۆڕەپانــی سیاســەت و ســەرجەم 
گۆڕەپانەكانــی تــر خــاوەن رۆڵــی گرنگــە. بەدامەزراندنــی رێكخــراوە مەدەنیــەكان و خاوەندارێتــی لێیــان پێگــەی دەوڵــەت نەتــەوەی توركیــان 
ــورد  ــی ك ــەد گەل ــارێكی وەك ئام ــدی لەش ــە ئی ــتە ك ــەو ئاس ــتووەتە ئ ــەل گەیش ــیخوازی گ ــانی دیمۆكراس ــرد. تێكۆش ــتان الواز ك لەكوردس
لەیــازدە پەڕلەمانتــەر خــاوەن 10 پەڕلەمانتــەر بێــت و دەوڵەتیــش خــاوەن پەڕلەمانتارێــك بێــت. ئەمــەش گەڕانــەوەی مێــژوو بــۆ ســەر هێڵــی 
ــی  ــەی گەل ــە مەزن ــەو وەرچەرخان ــی AKP ئ ــن. حكومەت ــز بكرێ ــەل بەهێ ــت و گ ــەت الواز بكرێ ــگا دەوڵ ــە لەكۆمەڵ ــی ك ــی خۆیەت حەقیق
كــوردی پێ هــەرس ناكرێــت. بۆیــە بــە كۆمەڵكوژیەكانــی وەك؛ ربۆســكی، ئامــەد، پرســۆس و هــەرە دوایــی ئەنقــەرە، پەالمــاری دڕندانــەی بــۆ 
ســەر هاواڵتیــان، شــێواندنی تەرمــی هاواڵتیــان، بۆردومــان كردنــی مەزارگەكانــی گەریــال، ناوچــە شــاخاویەكانی كوردســتان گرتنــی هــەزاران 

سیاســەمتەتدار، رۆژنامەنووســان و دەیــان كــردەوەی چەپەڵــی تــر رێگــری لەخۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی گــەل دەگرێــت.

بــەاڵم چۆنكــە كۆمەڵــگا لەســەر رێچكــەو زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی تێدەكۆشــێت، هیــچ كۆســپ و تەگەرەیــەك نەیتوانیــوە داخــوازی 
دیمۆكراتیانــەی گــەل بەالڕێــدا ببــات. بۆیــە ســووربوون لەســەرداخوازی دیمۆكراتیانــەی كۆمەڵــگا، پێگــەی زهنیەتــی فاشــیزمی AKP لەنــاو 
كۆمەڵــگا رۆژلــەدوای رۆژ الوازتــر دەكات. راگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی گــەل لەباكــووری كوردســتان بەدیهێنانی داخــوازە رەواكانی 

گەلــە. گەلــی كــورد و گەالنــی ئاشــتیخواز و سۆسیالیســتی كۆمەڵگاكانــی توركیــا لەپێنــاو دەســتەبەركردنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەژێــر 
ــی  ــەی گەالن ــی دیمۆكراتیان ــەوە ژیان ــە پێك ــەك ك ــە پڕۆژەی ــە HDP بووەت ــەوە. بۆی ــەالن )HDP( كۆبوونەت ــی گ ــی دیمۆكرات ــری پارت چەت
ــە  ــا خــۆی، خــۆی بەڕێــوە ببــات. بۆیــە پشــتگیری و خاوەندارێتــی ل ــا دەیەوێــت كــە هــەر گەلێــك لەتوركی توركیــای كردووەتــە ئامانــج. وات
HDP لەماوەیەكــی كورتــدا ســەملاندی كــە بەدیهێنانــی داخــوازە رەواكانــی گــەل تەنیــا لەژێــر زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی كــە HDP بــە 

بنەمــای گرتــووە دەســتەبەر دەبێــت.

گەلی باشوور لەمافی خۆبەڕێوەبردن و ژیانی ئازاد بێ بەش كراون

لەالیەكــی تریشــەوە كۆمەڵــگای باشــووری كوردســتان كــە لەژێــر دەســەاڵتی هێــزە كوردیەكاندایــە. تــا ئەمــڕۆ نەیتوانیــوە ویســت و داخوازیــە 
ــاو  ــگادا ب ــاو كۆمەڵ ــی لەن ــی دژەدیمۆكراس ــەوە، زهنیەت ــاوی كوردبوون ــەاڵت لەژێرن ــا دەس ــكات. وات ــتەبەر ب ــورد دەس ــی ك ــی گەل رەواكان
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 بێ بــەش كــراوە. سیاســەت كــردن تەنیــا بــە مافــی 5 پارتــی 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 نەكــراوە. تەنانــەت 
ــگا پارچەپارچــە دەكرێــت و  ــا دەڕوات كۆمەڵ ــەوە ت ــەر ئ ــووە. لەب ــگای كــوردی جێگیرنەب ــی كۆمەڵ ــان كردن ــی پێكــەوە ژی لەباشــوور زهنیەت
ــك  ــە چەندێ ــێنێت. بۆی ــەنە دەس ــی تەش ــدەران و بێ هیوای ــۆ هان ــوون ب ــەژاری، چ ــكاری، ه ــت و بێ ــر دەبێ ــەكان قوواڵت ــی و ناكۆكی دژایەت
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 بەبــێ  سیســتامتیك ئەنجــام دەدرێــت. هــەر 
ناڕەزایەتــی مەدەنــی گــەل ســێبەری حزبایەتــی بەســەر دەســەپێندرێت و ئاراســتەی داخــوازی رەوای گــەل بــەرەو ئاقارێكــی تــر رادەكێشــێت. 
چۆنكــە زهنیەتێــك لەمەیــدان دایــە، بێ ئیرادەكردنــی 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 قەیــران. 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 قەیــران و كێشــەكانی باشــوور و 
بەدیهێنانــی ویســت و داخــوازە رەواكانــی گــەل، بونیادنانــی سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتییــە، كــە گــەل خــۆی خــۆی بەڕێــوە ببــات.

ــی  ــاو بەدێهنان ــزی ســەرەكی لەپێن ــەر و هێ ــی كــورد لەهــەر چواربەشــی كوردســتان وەك فاكت ــەوە روون و ئاشــكرایە كــە گەل دەرئەنجــام ئ
ــێ   ــە پی ــا ب ــەدا. وات ــەل لەناوچەك ــی گ ــتی و دیمۆكراس ــەری ئاش ــە داهێن ــاوكات دەبێت ــە. ه ــانێكی بێ وچاندای ــەالن لەتێكۆش ــی گ دیمۆكراس
ــت.  ــەدی دێنێ ــەاڵتدارەكان ب ــە دەس ــوازی الیەن ــا داخ ــاوەو تەنی ــی داهێن ــی دەوڵەت ــە دیمۆكراس ــەرمایەداری ك ــەی س ــی مۆدێڕنیت زهنیەت
بەپێچەوانــەوەی ئــەو زهنیەتــەوە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە جێ بەجــێ  كردنــی داخــوازی رەوای گــەل دەكاتــە ئامانــج و وەك مزگێنیــەك 

ــاری دێنێــت. ــە دی ــۆ گەالنــی ناوچەكــە و جیهــان ب ب



..تیولترآ ان نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی، اجتامعی وفرهنگی
ـ   پژاک حزب حیات آزاد کوردستانـ 

26
ان. ..تیولترآ

ویژه نامه  ی چهاردفرت
شهریور 1395

27

.

دولــت همچــون نهــادی اصلــی و بســیار قدیمــی کــه ســال ها اســت در راس قــدرت بــوده، شــناخته  می شــود. هامن  طــور 

کــه می دانیــم، دولــت هیــچ گاه بــا روش هــای دموکراتیــک ایجــاد نگردیــده، بلکــه بــا شــیوه های ســنتی و انتصابــی ایجــاد 

ــان خــود  ــی اســت کــه در می ــن جامعــه ی فوقان ــت، ای ــه لحــاظ مــدل و ساختار شناســی ارکان دول و اداره گشــته اســت. ب

ــدل  ــی در م ــوع دموکراس ــن ن ــب داد. ای ــی لق ــات باالی ــی طبق ــدان دموکراس ــوان ب ــد، می ت ــاده می منای ــی را پی دموکراس

جمهوری هــای غربــی کــه دولــت نقــش اساســی را ایفــاء می  کنــد، بیشــرت مشــاهده می گــردد. ســاختار وجــودی آن بدیــن 

ترتیــب اســت کــه ابتــدا دولــت، ســپس دموکراســی مطــرح و معنــی می یابــد؛ در واقــع در ایــن ســاختار بــدون موجودیــت 

دولــت، بحثــی از دموکراســی بــه میــان منی آیــد. در حالــی  کــه در دموکراســی خلق هــا، هــدف، رســیدن بــه دولــت   و قــدرت 

نیســت. حتــی می تــوان گفــت کــه دموکراســی ای کــه هدفــش تبدیــل شــدن بــه دولــت  اســت، بــه ماننــد »کنــدن گــور بــه 

ــردد. دســت خــود« قلمــداد می گ

آن نــوع دموکراســی ای نیــز کــه بــدان دموکراســی منایندگــی گفتــه می شــود، امــروزه اهمیــت خــود را بــه علــت دور شــدن از 

خصلــت دموکراتیــک و رسلوحــه قــرار نــدادن منفعــت خلق هــا )خیر عــام( از دســت داده و بیشــرت بــه ابــزاری بــرای رســیدن 

بــه امتیــازات خــاص از دولــت مبــدل گردیــده اســت.

ــت  ــه در حقیق ــی ک ــی منایندگ ــدل دموکراس ــر م ــی در براب ــاختار جایگزین ــی، س ــای بوم ــهرداری های آزاد و مدیریت ه ش

ــوده ای  ــی ت ــرد دموکراس ــم در پیش ــی، ارکان مه ــای بوم ــد. مدیریت ه ــاب می آی ــت، به حس ــِت مرکز گراس ــدل دول ــبیه م ش

ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــاء می مناین ــی ایف ــعه ی دموکراس ــته ای را در توس ــش برجس ــی نق ــای بوم ــروزه مدیریت ه ــند. ام می باش

دیــدگاه تنــگ و نیــز اســاس گرفــنت بیــش از حــد بومی گرایــی، نتوانســته اند انتظــارات و اهــداف خواســته شــده را بــه انجــام 

ــات  ــه گرایش ــت این گون ــه عل ــز ب ــی نی ــت، بومی گرای ــی اس ــرای دموکراس ــری ب ــی خط ــه مرکزیت گرای ــانند. در حالی  ک برس
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محدودســاز، خطــری مشــابه دیگــری اســت کــه بایــد دقــت نظــر و توجــه الزم را نســبت بــه آن داشــته باشــیم.

ــم  ــت کنفدرالیس ــن عل ــه همی ــت. ب ــات اس ــی از لزوم ــق دموکراس ــعه و تعمی ــرای توس ــی ب ــه مدل ــاج ب ــه احتی ــت ک ــن واقعی ــه ای ــم ب ــا عل ب

ــوع  ــروزه موض ــاز، ام ــی رسنوشت س ــه ی مدل ــه منزل ــد و ب ــه می باش ــای جامع ــن توده ه ــازماندهِی از پایی ــدل س ــر م ــی ب ــه متک ــک ک دموکراتی

بحــث و گفتگــو در ســطوح مختلف)عــام و خــاص( قــرار گرفتــه اســت. بدیــن معنــی کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک به مثابــه ی مــدل ســازماندهی 

ــردد. ــناخته می گ ــت ش ــی دول ــر مترکز گرای ــه، در براب ــف جامع ــار مختل ــِک اقش دموکراتی

در کنفدرالیســم دموکراتیــک ســازماندهی بــر مبنــای خودمدیریتــی واحدهــا و افــراد، در ســطحی کــه بتواننــد در مقیــاس شــخصی بــر مشــکالت 

ــا اراده ی خــود، موثــر و آگاهانــه باشــد. اتحادیه هــای بــزرگ  فائــق آینــد، اســاس گرفتــه می شــود. مشــارکت فــرد از پاییــن بــه بــاال بایســتی ب

در حــدی بوده انــد کــه نتوانســته اند بــر مســائل و مشــکالت فائــق آینــد و امــکان مشــارکت آگاهانــه و بــا اراده را نداده انــد. بنابرایــن فــردی 

دموکــرات و آزاد، ســامل و دارای اعتامد به نفــس ظهــور منی کنــد. در اتحادیه هایــی کــه زمینــه ی مشــارکت آگاهانــه در مقیاســی وســیع تر فراهــم 

شــود، اعتامد به نفــس و وضعیــت روحــی و روانــی فــرد تاثیــر به ســزایی در توســعه ی ســامل و دموکراتیزه کــردن جامعــه می گــذارد و افــرادی را 

پــرورش می دهــد کــه در مقابــل مشــکالت و حساســیت ها از وجــود خــود مایــه گذاشــته و آن هــا را حــل می مناینــد. بــا چنیــن معیــاری فــردی 

کــه مشــارکت و اراده ی دموکراتیــک او افزایــش یافتــه، شــناخت و آگاهــی وی نیــز ارتقــاء می یابــد، در مقیاســی وســیع تر همــکاری و مشــاركت 

ــد  ــی در رون ــوری اصل ــی فاکت ــاء ســطح آگاهی هــای بوم ــردازد. ارتق ــری می پ ــه موضع گی ــع مشــکالت داشــته و ب ــذاری بیشــرتی در رف و تاثیرگ

ــدود  ــی مح ــی، در چارچوب ــای بوم ــک نیروه ــازماندهی دموکراتی ــارکت و س ــه مش ــاظ این ک ــه لح ــد. ب ــاب می آی ــی به حس ــازی عموم آگاهی س

قــرار نگیــرد، کنفدرالیســم، گشــایش وســیعی را در ایــن زمینــه ایجــاد می کنــد. بــرای مثــال تعــدادی واحــد بــا حفــظ هویــت مســتقل و ویــژه ی 

ــر مشــارکت اراده  ــن صــورت کنفدرالیســم از نظــام مانع گــرا در براب ــه ای ــد. ب ــل توجهــی کنفدراســیونی تشــکیل می دهن ــاس قاب خــود، در مقی

و تاثیرگــذاری فــرد و مرکزیت گرایــی، کــه باعــث خفقــان جامعــه شــده، گــذار کــرده و دموکراســی را در پاییــن گســرتش داده و از دیدگاه هــای 

ــد. ــری می کن ــی جلوگی ــه ی محل تنگ نظران

ــک و  ــای دموکراتی ــت واکنش ه ــری در پیرشف ــش موث ــر آن، نق ــی ب ــِی مبتن ــای سیاس ــی و نهاده ــازماندهی های اجتامع ــدرال، س ــیوه ی کنف ش

دموکراتیزه کــردن جوامــع ایفــاء می کنــد. ایــن نظــام خصوصیــات توســعه دهنده و تعمیق دهنــده ی فرهنــگ دموکراســی را داراســت و به طــور 

روزمــره بــه گســرتش آن می پــردازد. امــروزه حتــی در اروپایــی کــه مدعــی دموکراســی می باشــد، عالقــه ی توده هــا بــه سیاســت کاهــش یافتــه 

و شــاهد رونــدی سیاســت گریز در اروپــا هســتیم. حتــی مشــارکت در تصمیــامت مربــوط بــه خــود جامعــه و توده هــا نیــز بــه وضعیتــی دچــار 

ــه باشــد  ــا وضــع این گون شــده کــه باعــث ســیاه انگاری نســبت بــه سیاســت شــده و از میــل جامعــه بــه سیاســت کاســته اســت. اگــر در اروپ

بایســتی گفــت کــه در دیگــر کشــورها وضــع بــه مراتــب وخیم تــر اســت.

کنفدرالیســم دموکراتیــک سیســتمی اســت کــه از این گونــه مــرات سیاســِت ســازماندهی گــذار منــوده و توجــه و عالقــه ی خلــق بــه سیاســت 

ــه  ــرار داده و از نزدیــک ب ــل توجهــی افزایــش خواهــد یافــت. کنفدرالیســم دموکراتیــک مســتقیامً جامعــه و فــرد را مخاطــب ق در ســطح قاب

ــن  ــه برخــوردار اســت. ای ــت جامع ــه از پتانســیل ســازماندهی اكری ــه و شــیوه ای از ســازماندهی اســت ك ــات پرداخت حــل و بررســی موضوع

مــدل در عیــن حــال افــراد را در تصمیــامت دخیــل منــوده و مشــارکت می دهــد. بدیــن ترتیــب، محیــط و فضایــی حیات بخــش بــرای سیاســت 

ــد.  ــرتش می یاب ــاد و گس ــی ایج ــک و دموکراس ــگ دموکراتی ــارکت، فرهن ــازماندهی، مش ــتم، س ــن سیس ــد. در ای ــاد می گردان ــازماندهی ایج و س

بنابرایــن ســازماندهی کنفــدرال بــا ظرفیــت گســرتده تری از دموکراســی منایندگــی موجــب ســازماندهی و مشــارکت جامعــه شــده و امــکان ظهــور 

ــد. ــای واقعــی فراهــم می منای ــک را در معن ــه ای دموکراتی جامع

در دموکراســی منایندگــی کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم، نظــام ســازماندهی از مرکــز بــه پاییــن می باشــد. یعنــی در راس هــرم به جــای خلــق، 

ــی  ــت و بخش های ــه دول ــان از جامعــه دور گشــته و بیشــرت نســبت ب ــد. این ــا بروکرات هــای سیاســی جــای می گیرن ــه ای و ی سیاســتمداران حرف

وابســته بــه آن حساســیت نشــان می دهنــد تــا بــه خلــق. 

امــا مــدل ســازماندهی کنفــدرال، برخــالف مــدل دموکراســی منایندگــی عمــل می منایــد. بخــش مهــم و موثــر مــدل کنفــدرال تــوان تصمیم گیــری 

و ســازماندهی آن می باشــد. همچنیــن بــه جــای نظــام تصمیم گیــری و اجرائــی، مدیریت هــای امــروزی، توده هــا و انجمن هــای بومــی تشــکیل 

شــده از طــرف آن تقویــت می شــوند. نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت كــه در ایــن مــدل، کوردیناسیون ها)همــــهنگ کننده ها(ی قبلــی بــه  جــای 

مدیریــت، تنهــا در جهــت کوردینــه و اجــراء متعهــد و گــامرده می گردنــد.

ــرد در حــدی چشــم گیر اســتقالل خــود را داراســت. در واقــع مســئول مناطــق تحــت  هــر واحــدی کــه در ســازماندهی كنفــدرال جــای می گی

ــف  ــازماندهی های مختل ــه از س ــی ک ــای جغرافیای ــیون ها، واحده ــرد کنفدراس ــوزه ی عملک ــق ح ــند. مطاب ــود می باش ــازماندهی مختص به خ س

ــی،  ــازماندهی هایی )سیاس ــی«، س ــای محل ــی »واحده ــد جغرافیای ــر واح ــردد. ه ــاد گ ــد ایج ــور می توان ــاس مذك ــد، در مقی ــكیل می گردن تش
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ــا(،  ــیته ها )قومیت ه ــد. اتنیس ــکیل می ده ــدرال تش ــازماندهی کنف ــق س ــف را از طری ــای مختل ــا کارکرده ــی( ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتامع اقتص

گروه هــای فرهنگــی، زنــان، جوانــان و دیگــر اقشــار و طبقــات اجتامعــی نیــز مطابــق اصــول کنفدراســیون بــه ســازماندهی خــود می پردازنــد.

بــه عنــوان مثــال می تــوان کوردســتان را هم چــون چهــار عرصــه ی ســازماندهی کنفــدرال دموکراتیــک ، بــه همــراه ســازماندهی های مختلفــی كــه 

در هــر واحــد جغرافیایــی جــای می گیرنــد، تقســیم و بررســی منــود. در ایــن مــدل می تــوان مجالــس و انجمن هــای کنفــدرال منطقــه ای را در 

ــر را دارد، وجــود  ــد نظارت گ ــده کــه نقشــی مانن ــن ســازماندهی ها، رابطــه ای هامهنگ كنن ــان ای ــی ایجــاد منــود. در می ــار انجمن هــای محل کن

ــا  ــازند؛ ب ــی، کوردیناســیون و ســازماندهی آن را می س ــی و بوم ــه معیارهــای محل ــک ک دارد. چگونگــی شــکل گیری کنفدراســیون های دموکراتی

بحــث و گفتگــو تعییــن می شــوند. زنــان، جوانــان و دیگــر اقشــار اجتامعــی بــا ســازماندهی خــود می تواننــد ایــن کنفدراســیون ها را بــه نیــروی 

ــده ی دموکراســی و نقــش روح و دینامیســم جامعــه را در  ــروی ارتقاء دهن ــان اساســی ترین نی ــان و جوان ــد. زن ــدل گردانن بســیار تاثیرگــذاری مب

چنیــن سیســتمی دارا هســتند. آنــان نقــش دموکراتیزه  کــردن جامعــه را ایفــاء می کننــد. بدیــن ترتیــب کــه دموکراســی را غنــی و درونــی منــوده 

و همزمــان همــه ی بخش هــا را ســازماندهی می مناینــد. به همیــن علــت مشــارکت ایــن اقشــار در کنفدرالیســم دموکراتیــک از اهمیــت شــایانی 

برخــوردار اســت . 

ــند.  ــل می باش ــان دهنده ی راه ح ــکالت، نش ــی مش ــت چاره یاب ــا جه ــازماندهی  آن ه ــک و س ــای دموکراتی ــرتش نهادهای ه ــادن و گس ــاد نه بنی

ــل  ــر در ح ــی موث ــه نقش ــای جامع ــی بخش ه ــعه ی آن در متام ــی و توس ــاس گرفنت دموکراس ــا اس ــا ب ــر م ــورد نظ ــِک م ــم دموکراتی کنفدرالیس

معضــالت را بــر عهــده خواهد گرفــت. ایــاالت متحــده آمریــکا بــا شــعله ور ســاخنت ملی گرایــی در ســطح جهــان، یــک ســده ی اخیــر را بــه ســوی 

هزیمــت ســوق داد. بــه همیــن خاطــر بــرای مقابلــه بــا چنیــن معضالتــی بایســتی کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه هــامن سوسیالیســم متکــی بــر 

دموکراتیزاســیون بــوده، را اســاس بگیریــم. 

ــی، فرهنگــی، جنســیتی  ــی از ســازماندهِی دین ــوده و نیســت، بلکــه شــکلی متعال ــوردی، نب ــی ک ــک، نوعــی از ملی گرای کنفدرالیســم دموکراتی

ــن راســتا  ــک را اطــالق منــود. در همی ــی دموکراتی ــدان  ســازماندهی فرهنگــی و مل ــوان ب ــی می ت ــل اســت. حت ــن قبی و ســازماندهی هایی از ای

ــی  ــا ترکیب ــِک مد نظــر م ــیون دموکراتی ــاد. کنفدراس ــاد نه ــک را بنی ــای دموکراتی ــا شــهری، کمون ه ــه و ی ــتا، بخــش، محل ــر روس ــوان در ه می ت

ــز اطــالق  ــت را نی ــدون دول ــک ب ــوان به آن هــا اســم کنفدراســیون دموکراتی ــی می ت اســت، از ســازماندهی فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی. حت

منــود.

در همیــن راســتا می تــوان گفــت کــه مناســب ترین مــدل بــرای خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای جهــان، بــرای رســیدن بــه جامعــه ای دموکراتیــک 

ــد  ــد، می توانن ــاد كنن ــری ایج ــود تغیی ــای موج ــه در مرزه ــن  ك ــدون ای ــورد ب ــق ک ــد. خل ــک می باش ــم دموکراتی ــدل کنفدرالیس و آزاد هــامن م

ــدون این کــه مرزهــا را مانعــی جــدی  ــه مرزهــا و ب ــدون دســت زدن ب ــد. متــام بخش هــای کوردســتان، ب ــاد نهن کنفدرالیســم دموکراتیــک را بنی

ــط  ــن رواب ــک همــت گامشــته و همچنی ــه توســعه ی کنفدرالیســم دموکراتی ــی منــوده و ب ــی ارزیاب ــوان پل ــد مرزهــا را به عن ــد، می توانن بپندارن

سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی میــان خــود را تحکیــم ببخشــند. بــه نظــر می رســد، بــه  جــای از میــان برداشــنت مرزهــا، ســاخنت پلــی از آن هــا 

رضوریســت. چنیــن سیســتمی نــه تنهــا بــه رضر هیــچ کــس نبــوده بلکــه چنیــن دیدگاهــی می توانــد جلــوی هــر گونــه شــدت و نابرابــری ای را 

نیــز بگیــرد. 

   کنفدرالیسم دموکراتیک در عین حال تکوین ملی دموکراتیک است

بــا پیشــاهنگی جنبــش آزادی خواهــی کوردســتان، خلــق كــورد مصمــم در مبــارزه ی بــرای رســیدن بــه آزادی و دموکراســی، پــا بــه میــدان نهــاد. 

ــر ایــن مــورد، فرهنــگ  واقعیــت ایــن  اســت کــه ایــن خلــق بــه میــزان کافــی در طــول تاریــخ ســازماندهی و هامهنــگ نشــده بــود. مزیــد ب

دموکراســی نیــز نهادینــه و ژرف نگردیــده بــود. بــه دلیــل اعــامل سیاســت راهــردی، ازخودبیگانگــی خلق هــا )به خصــوص درمــورد خلــق کــورد( 

کــه توســط  كارگــزاران امــور سیاســت )دولت هــا( انجــام می پذیــرد، مــا شــاهد ایــن وضعیــت بودیــم. علــت  بنیادیــن ایــن امــر را عــدم وجــود 

هرگونــه ســازماندهی ای می تــوان بازگــو منــود. در تعییــن و تثبیــت سیاســت، بــه جــای ایــن کــه بــرای همــکاری و اجــرای كنفدرالیســم از خلــق 

ــن خــود  ــه ای ــد؛ ک ــه انجــام فعالیت هــای سیاســی می منودن ــدام ب ــق اق ــب خل ــت از جان ــه نیاب ــردد، قــرشی خــاص ب درخواســت مســاعدت گ

باعــث گردیــد، خلــق عالقــه و همــکاری الزم را بــه دلیــل مشــارکت نداشــنت در امــور سیاســی مربــوط بــه خــود بــه منایــش نگــذارد. اگــر مــدل 

ســازماندهی، دارای کیفیتــی نباشــد کــه بــه قاعده)خلــق( اتــکا کنــد و شــیوه ای از ســازماندهی کــه خلــق در آن ســهیم باشــند، را اســاس قــرار 

ندهــد، هرچقــدر هــم از لحــاظ برنامــه، هــدف و دنبــال منــودن سیاســت نیــز کامــل باشــد، جــدا از آن  كــه ســازماندهی مربوطــه، هیچ گونــه 

ــز پیرشفــت نخواهــد کــرد.  ــرد و دموکراســی نی ــه فرهنــگ دموکراتیکــی شــکل منی پذی ــاً هیچ گون ــد، طبیعت ــه خــود منی بین ــی ب پیرشفت

کنفدرالیســم دموکراتیــک در عیــن حــال، ملت شــدن دموکراتیــک نیــز محســوب می گــردد. اشــتباه محــض اســت اگــر ملــت را بــه  عنــوان شــکل 

ــازار مشــرتک پنداشــت. چنیــن تعریفــی مرشوعیــت بخشــیدن بــه دولــت ملــی  و فرمــی اجتامعــی و واحــدی ســازماندهی شــده در اطــراف ب

ــدن در  ــر ملت ش ــند. اگ ــا می باش ــا و گروه ه ــن واحده ــن و آزادتری ــخ از زنده تری ــیته« در تاری ــه »اتنیس ــی  ک ــت. در حال ــورژوازی اس و خرده ب

اطــراف منافــع مشــرتک و روابــط تنگاتنــگ اتنیســیته ها، خلق هــا و افــراد بــا هــم ســازماندهی شــود و جامعــه بــه شــیوه ای کنفــدرال توســعه 

ــه ملتــی دموکراتیــک تبدیــل می شــود. ملت شــدن از ایــن طریــق حالتــی گســرتده تر  ــد و کامــالً ســازماندهی شــود، آن جامعــه ب و تعمیــق یاب

ــک  ــت دموکراتی ــاد مل ــه ایج ــر ب ــوده و منج ــر ب ــات براب ــت و برخــورداری از امکان ــری و عدال ــرد. دموکراســی، براب ــر به خــود می گی و فرشده ت

خواهــد گردیــد .

ســازماندهی کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم در مــورد مســائل محلــی )اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی( بــه تعمیــق و ریشــه ای منــودن 

ســازماندهی پرداختــه و هــم در مــورد مســائل ملــی بــدون اتــكاء بــر ملی گرایــی وارد مبــارزه ای چاره جویانــه می شــود. جامعــه ای 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 نخواهــد بــود. جوامــع ملــت شــده بــر اســاس فرهنــگ و ســازماندهی دموکراتیــک، توانائــی و عــزم راســخ مبــارزه آن هــا در حــد اعالئــی اســت. 

قبــالً گفتــه می شــد کــه از لحــاظ ملــی، انقــالب دموکراتیــک در اولویــت اســت. ایــن انقــالب دموکراتیــک اگــر بــا شــیوه ای ســازمان یافته کــه از 

منشــاء دموکراســی و فرهنــگ دموکراتیــک رسچشــمه  گیــرد، ســبب ژرفایــی بیشــرتی خواهــد گردیــد. در ایــن صــورت بــه معنــای واقعــی بــه ملتــی 

ــر از گذشــته عمــل می مناینــد. ــز توانا ت ــارزه و دفــاع نی دموکراتیــک مبــدل می شــود. آن هنــگام اســت کــه مکانیســم های مب

کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه هویــت، فرهنــگ و حیــات اجتامعــی افــراد احــرتام گذاشــته و ســعی در بــاال  بــردن خــرد و آگاهــی اقشــار جامعــه، 

ــی  ــه جامعــه بخشــیده و راه اتحــاد مل ــروی عظیمــی ب ــد نی ــِک خلق هــا می توان ــق ســازماندهی و آمــوزش دارد. کنفدرالیســم دموکراتی از طری

ــا متامــی آحــاد جامعــه در شــهرها، روســتاها،  ــد. چنیــن سیســتمی ب ــر منای ــز دموکراســی مســاملت آمیز را هموارت ــان خلق هــای منظقــه و نی می

نواحــی و غیــره، در ارتباطــی ارگانیــك و تنگاتنــگ خواهــد بــود و ارتبــاط روحــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی را در جامعــه بســط می دهــد. 

بــرای خلــق کــورد کــه در طــول تاریــخ از همدیگــر بیگانــه و متعلــق بــه خــود نبــوده و اتحــاد ملــی  در میــان آنــان متالشــی شــده؛ مبــدل شــدن 

بــه ملتــی دموکراتیــک نــوش داروی، متامــی معضــالت موجــود آن هــا خواهــد بــود. دموكراســی و ســازماندهی دموکراتیــک، حالــت مترکــز  یافتــه ی، 

جامعــه اســت. در صــورت عــدم توســعه ی دموکراســی و ســازماندهی دموکراتیــک جامعــه متالشــی شــده و از خود بیگانــه می شــود. کنفدرالیســم 

ــی ســازد.  ــی و اســتعامر را آشــکار  و خنث ــه انکارگرای ــه هرگون ــی اســت، ک ــوان خلق ــای ســازماندهی و ت ــه معن ــت ب ــن قابلی ــا ای ــک ب دموکراتی

توســعه  ی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و نهادهــای متعلــق بــه آن، موجــب می شــود کــه هرگونــه فشــار، حاکمیــت، اســتعامر و انکارگرایــی 

بــر روی جامعــه بی تاثیــر گشــته و جامعــه بــه نوعــی ســازماندهِی دموکراتیــک دســت پیــدا منایــد. جامعــه ای کــه بــه ایــن نــوع ســازماندهی 

دســت یافتــه و دارای چنیــن ذهنیــت و عقالنیتــی باشــد، ســعی خواهــد منــود کــه  نهادهــا و ســازماندهی های دموکراتیــک خویــش را ایجــاد 

و آن هــا را توســعه دهــد. همچنیــن ســعی خواهــد منــود کــه مشــکالت جامعــه از طریــق همیــن نهادهــای ســازماندهی شــده حــل منــوده و بــا 

بی تاثیــر ســاخنت سیاســت های انکارگرایانــه، بــر راهــکاری دموکراتیــک پافشــاری  منایــد.

 در مــورد خلــق کــورد و کوردســتان، کنفدرالیســم دموکراتیــک دارای چنیــن نقشــی اســت. در چنیــن حالتــی دو راهــکار پیــش روی نظــام حاکــم 

می باشــد، اول آن کــه دســت از فشــار و خفقــان بــر روی جامعــه دســت برداشــته و از خود  ســازماندهِی خلق هــا کــه بــا توصــل بــر اراده ی ذاتــی 

خــود بــدان دســت یافته انــد، مامنعــت نکنــد و در غیــر ایــن صــورت اگــر نظــام حاکــم بــه سیاســت های انکارگرایانــه ی خــود ادامــه دهــد، آنــگاه 

خط مشــی دفــاع مــرشوع بــه عنــوان طبیعی تریــن حــق ملــت دموکراتیــک، در برابــر چنیــن سیاســت هایی بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. 

هــدف از تاســیس کنفدرالیســم دموکراتیــک تاســیس دولــت نبــوده، بلکــه مــدل و راهــکاری بنیادیــن بــرای حــل مســئله ی خلــق کــورد و دیگــر 

ــا اســاس گرفــنت ســازماندهی جامعــه در متامــی بخش هــا از جملــه، بخــش فرهنگــی،  خلق هــای موجــود در منطقــه می باشــد. چنیــن مدلــی ب

اجتامعــی، اقتصــادی و همچنیــن سیاســی بــه رهیافتــی دموکراتیــک بــرای حــل مســاله ی کــورد و دیگــر خلق هــای منطقــه بــر می آیــد. بــه همیــن 

علــت اســت کــه ســازماندهی خلــق کــورد و دســت یافنت بــه اراده ای ذاتــی و آزاد حائــز اهمیــت اســت. پــس مهــم اســت کــه دولت هــای حاکــم 

در منطقــه بــه سیاســت های انــکار و امحــاء و نیــز خشــونت علیــه خلق هــا پایــان داده و نســبت بــه دموکراســی حســاس، و بــدان پایبنــد بــوده 

و برخــوردی دموکراتیــک داشــته باشــد.

ــیلی  ــوده و از پتانس ــد ب ــود پایبن ــی خ ــروی ذات ــه نی ــه ب ــرده، بلک ــکا نك ــی ات ــا ملی گرای ــی و ی ــای خارج ــه نیروه ــک ب ــم دموکراتی کنفدرالیس

برخــوردار اســت، کــه خلــق را ســازماندهی و راهــکار نیرومنــدی را ارائــه  منایــد. هــر چنــد کــه افــکار عمومــی دموکراتیــِک بین املللــی بــا اهمیــت 

ــردازد،  ــل مســایل پیــش روی خــود بپ ــه بر طرف کــردن و تحلی ــوان خویــش ب ــه ت ــکاء ب ــا ات ــوده، امــا در این جــا خلقــی سازماندهی شــده كــه ب ب

ایــن امــر بــا ارزش تــر و مهم تــر از هــر چیــز دیگــری ا ســت. خلــق کــورد بــا اســتفاده از ایــن راهــکار بــدون دولــت و نیــاز بــه آن، خــود را از 
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ــد. ــی و آزادی دســت می یاب ــه توانای ــن عرصه هــا ب ــا اراده کــرده و در ای لحــاظ فرهنگــی، اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی ب

ملی گرایــی همیشــه در محیطــی کــه ســازماندهی و خــرد دموکراتیــك خلق هــا، دارای کاســتی هایی باشــد، ظهــور و خــود را تنظیــم می منایــد. 

ــد و  ــم می باش ــات حاک ــود طبق ــه خ ــک ب ــی نزدی ــازماندهی بخش های ــر س ــی ب ــه متک ــوده، بلک ــق نب ــازماندهی خل ــر س ــی ب ــی، متک ملی گرای

ــا رسچشــمه ی  ــه تنه ــم می شــود، چون ک ــه حاک ــر روی جامع ــرده و ب ــد، ســازماندهی خــود را کارا ک ــف مبان ــق ضعی ــه ســازماندهی خل زمانی ک

نیــروی خلــق، ســطح ســازماندهی آن خلــق می باشــد. خلقــی کــه خــود را بــر اســاس ذهنیــت سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، ســازماندهی 

منایــد، دیگــر خــود را محتــاج دولــت و قــدرت ندیــده، و در تــالش بــرای رســیدن بــه راهــکاری دموکراتیــک در حــل مســئله ی کــورد، خواهــد بــود. 

در ســازماندهی کنفــدرال دموکراتیــک، خلــق بــا اتــكا بــر ســازماندهی و فرهنــگ دموکراســی، تعالــی یافتــه، شــیوه ی همزیســتی مســاملت آمیز 

ــد.  ــن پیوندی هــا می گردان ــا خلق هــای همســایه را دانســته و ســعی در گســرتش ای ب

مســئله کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان بــا ارتباطــی کنفــدرال به طــور ریشــه ای حــل می شــود. یعنــی خلــق کــورد،  بــدون تغییــری در 

مرزهــا، مناســبات اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــِی خــود را توســعه داده و ســعی در چاره یابــی و مشــکالت و ســازماندهی خــود در 

چارچــوب سیســتم کنفــدرال دموکراتیــک می منایــد. در همیــن راســتا کوردهــا در داخــل دولت هــای منطقــه روابــط خــود را بــا همدیگــر تقویــت 

کــرده و نقــش پــل ارتباطــی را بــازی می کننــد. از همــه مهم تــر اینکــه کوردهــا بــا اندوختــه ی دموکراتیکــی کــه دارنــد در دموکراتیــزه  کــردن متــام 

خاورمیانــه نقــش فعالــی را ایفــا کــرده و از ســازمان دهندگان اصلــی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در خاورمیانــه خواهنــد بــود. اگــر دولــت ـ  

  ملــت کــه گرایــش عمومــی عــر ماســت؛ پشــت رس گذاشــته شــود، کوردهــا بــا دارا بــودن چنیــن ذهنیــت و سیســتم دموکراتیکــی در خاورمیانــه، 

نقــش صلح آمیــزی را در منطقــه ایفــا منــوده و می توانــد بــا چنیــن پشــتیبانی ای، منطقــه را از ایــن درگیــری و منازعــه ای کــه بــدان روبروســت 

خــالص منایــد. امــروزه کوردهــا بــا تــوان و نیــروی دموکراتیکــی کــه در منطقــه و نیــز بــا توجــه بــه افــق سیاســی خــود کــه در حــل مشــکالت بــه 

شــیوه های مســاملت آمیــز و دموکراتیــک دارنــد؛ بــه یگانــه امیــد خلق هــا در منطقــه و جهــان مبــدل گشــته اند. 

در خاور میانــه بــا این کــه خلق هــای ایــن منطقــه ســال های زیــادی را در کنــار همدیگــر زیســته اند، امــا ذهنیــت دولت-ملــت جامعــه 

ــی  ــی اساس ــث و بان ــی باع ــن ذهنیت ــت. چنی ــته اس ــه گش ــروزی در منطق ــث جنگ اف ــوده و باع ــدل من ــی مب ــوع از خودبیگانگ ــک ن ــه ی را ب

ــروزه  ــم، ام ــه می گویی ــت اســت ک ــن عل ــه همی ــز گردیده اســت. ب ــه نی عقب ماندگی هــای فرهنگــی، اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی در منطق

خاورمیانــه از همــه جــا بیشــرت بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــاز داشــته و کلیــد اساســی حــل معضــالت در خاورمیانــه، سیســتم کنفدرالیســم 

دموکراتیــک می باشــد.

ارزش هــای دموکراتیــک اشــرتاکی در خاورمیانــه بســیار نیرومنــد می باشــند. ایــن ارزش هــا زمینــه ای مناســب بــرای بنیــاد نهــادن آزادی و برابــری 

می باشــند. بــا اندکــی توجــه مالحظــه می مناییــم کــه بیشــرت جنبش هــای اجتامعــی، باســتانی و توحیــدی در ایــن جغرافیــا ظهــور کرده انــد. در 

حقیقــت مبــارزه ی همگــی آنــان بــا حاکــامن، در ذات خــود یــک نــوع میــل بــه آزادی خواهــی، عدالــت و برابــری اســت. اگــر ایــن اجتامع گرایــی 

بــا آزادی هــای فــردی در تــوازن باشــد، دموکراســی خاورمیانــه کــه بــر پایــه ارزش هــای برابــری و اشــرتاکی اســتوار بــوده، بــه جغرافیایــی نیرومنــد 

و جــذاب مبــدل خواهــد شــد. این جــا اســت کــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، هامننــد جایگزینــی در برابــر سیســتم اقتدارطلب)دولــت ـ  

 ملــت رسمایــه داری(، بــه عنــوان یگانــه راه حــل، دارای اهمیــت و نقشــی اساســی می باشــد. 

امــروزه مبــارزه ی خلق هــا و در راس آن خلــق کــورد، زمینــه ی توســعه ی دموکراســی را تــا انــدازه ی زیــادی همــوار منــوده اســت. دیگــر حاکــامن 

فعلــی تنهــا بــا نیروهــای خارجــی در کشــمکش نیســتند، بلکــه تــا حــد زیــادی از طــرف خــود خلق هــا ی منطقــه نیــز در تعــارض می باشــند؛ کــه 

خــود ایــن موضــوع ســبب ایجــاد وضعیــت غیر قابــل تحمــل گردیــده  اســت. بنابرایــن دیگــر از دموکراســی، گریــزی نیســت. اگــر دگامتیســم و 

قدرت هــای فسیل شــده کنــار گذاشــته شــوند، در ایــن جغرافیــا بــه میــزان قابل توجهــی منابــع توســعه ی دموکراســی وجــود دارنــد، کــه بتواننــد 

بــدون وابســتگی بــه جایــی، بــا متوسل  شــدن بــه نیــروی ذاتی شــان مسائل شــان را حــل مناینــد. دیگــر برقــراری و توســعه ی سیســتم کنفدرالیســم 

دموکراتیــک در خاورمیانــه بــه نفــع همــگان اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر ایــران دســت از برخوردهــا و سیاســت های انــکار و امحــاء بــه شــکلی 

کــه در بــاال توضیــح دادیــم، بــر دارد و مانــع ســازماندهی دموکراتیــک و برحــق کوردهــا در رســیدن بــه حقــوق و آزادی  نگــردد، در ایــن صــورت 

می تــوان از کوردســتانی آزاد و ایرانــی دموکراتیــک ســخن بــه میــان آورد. در دیگــر بخش هــای کوردســتان نیــز، ایــن موضــوع صــدق می کنــد. 

بــه علــت اجتامعــات دینــی، سیاســی، فرهنگــی و اتنیســیته های مختلفــی کــه در جغرافیــای کوردســتان و خاورمیانــه وجــود دارد، دموکراتیــزه 

ــن راســتا  ــن راه حــل  قلمــداد می گــردد. در همی ــن، ســامل ترین و کوتاه تری ــق و گســرتش ســازماندهی کنفــدرال جوامــع، صحیح تری  کــردن، تعمی

همگــی نیروهــای طرفــدار دموکراســی و آزادی خواهــان بایســتی چنیــن پــروژه ای را در حکــم پــروژه ی کســب موفقیــت آینــده ارزیابــی کــرده 

و در عملــی منــودن آن همــت گامرنــد.

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 

مــی بخشــند. می تــوان گفــت کــه یکــی از پایــه هــای اساســی سیســتم دولــت، نهادهــای آموزشــی 

ــا ســبب موجودیــت دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی  هســتند. ایــن در حالیســت کــه فلســفه و ی

رســاندن شــخص و در نتیجــه جامعــه بــه آگاهــی و حقیقــت اســت. امــا بــه جــای آگاهــی بخشــی 

ــز را  ــه انحــراف از حقیقــت مــی کشــانند. همــه چی ــا علــم گرایــی  شــخص را ب ــزم ی ــا پوزیتیوی ب

ــی  ــه ی  اصل ــه وظیف ــه خــورد جامع ــی ب ــی تحصیل ــا دادن مدرک ــرده و ب ــزه ک ســمبلیزه و فرمولی

خــود را فرامــوش می کنننــد. حتــی بــه حــوزه ادبیــات و هــرن هــم دســترد زده و ســعی دارنــد کــه 

ایــن دســتاورد جامعــه را کــه می تــوان آنــرا تاریــخ  جامعــه و ملــت هــا هــم دانســت بــا منطــق 

پوزیتیویــزم خالــی از معنــا ســازند. زیــرا ادبیــات و هــرن مســتقیام بــا احساســات،  امیدهــا و آرزوهــا 

آرین شاهین

جایگاه آموزش در روند دموکراسی
نقش نهادهای آموزشی بویژه دانشگاه ها در دستیابی جامعه به مطالبات دموکراتیک
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رسو کار نــدارد و یــادآور عشــق، آزادی، تاریــخ، قهرمانی هــا و جــان فشــانی هــای یــک ملــت اســت.

ــا خلســه رهــا مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب ایدیولــوژی  نکتــه دیگــر اینکــه دولــت جوانــان را در خــال ایدیولــوژی ی

بــی ایدیولــوژی بــودن را رواج داده و در واقــع بــه ایــن صــورت زمینــه را بــرای قبوالنــدن ایدیولــوژی خــود فراهــم 

می  کنــد. می تــوان ظهــور داعــش را نتیجــه بحــران ایدیولــوژی دانســت کــه خــود را بــه دســت اســتعامرگران ســپرده 

و ایدیولــوژی ای کــه آنــان می خواهنــد را پیــرو مــی شــوند. بــی آنکــه بداننــد حضورشــان در کجــای ایــن معــادالت 

ــد. ــن می کن ــد، منافــع چــه کســی را تضمی ــه و در راســتایش می میرن اســت و آنچــه پذیرفت

ــردم و آگاه  ــا م ــگاهی  ب ــه ی دانش ــنفکران  و جامع ــوی روش ــور همس ــه حض ــت ک ــوان گف ــاف می ت ــن اوص ــا ای ب

کــردن جامعــه از حقــوق و توانایی هایــش و راهنامیــی آن از وظایــف پایــه ای نهادهــای آموزشــی اســت. همچنیــن 

ــه  ــا نگرشــی منتقدان ــه بحــث و چالــش کشــیدن مســایل و مشــکالت سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی و اقتصــادی ب ب

ــر در  ــرا اگ ــت. زی ــی اس ــای آموزش ــر نهاده ــف دیگ ــت هایش از وظای ــت و سیاس ــا دول ــه ب ــگرانه در رابط و پرسش

ــود. ــن امــر ممکــن نخواهــد ب ــچ نهــاد دیگــری ای ــوان انتقــاد کــرد در هی دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی نت

از ســویی دیگــر هــر چــه نهادهــای اجتامعــی بیشــرت و فعالــرت 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 بــرای اســاس گرفــنت 

اراده ی خــود جامعــه و مــردم و در نتیجــه دموکراســی و دســتیابی جامعــه بــه مطالبــات دموکراتیــک فراهــم می شــود. 

بایــد کاری کــرد کــه دولــت خواســته ها و مطالبــات جامعــه را بــرآورده ســازد نــه اینکــه جامعــه مطابــق خواســته های 

عــده ای 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 بیشــرت نهادهــای جامعــه مدنــی بــه میــان مــی آیــد. زیــرا نهادهــای جامعــه مدنــی هــر 

کــدام بــه تنهایــی هــر چقــدر هــم فعــال باشــند منی تواننــد تاثیــری بســزا و دراز مــدت داشــته باشــند و در نهایــت 

مارژینــال می شــوند. امــا اتحــاد و همــکاری آنهــا بــا همدیگــر یقینــاٌ مثمــر مثــر خواهــد بــود.

و بدیــن ترتیــب می تــوان بــه رونــد دموکراتیــزه کــردن و در عیــن حــال رشــد و تعالــی اخالقــی جامعــه کمــک کــرد. 

ــاس  ــی و احس ــیاری و آگاه ــا هش ــن ب ــود. ای ــه من ــه ادای وظیف ــن وج ــه بهرتی ــود و ب ــنفکر  ب ــام روش ــته ی ن شایس

مســئولیت و جســارت امــکان پذیــر خواهــد بــود.

ــا  ــكار ب ــای آش ــق مبارزه ــوال از طری ــه معم ــتان ك ــی در کوردس ــوالت اجتامع ــر و تح  تغیی

دشــمن و ذهنیــت اشــغال گری صــورت عملــی بــه خــود می گیــرد، دارای ابعــاد گوناگــون و 

همه جانبــه می باشــد. در  واقــع مبــارزه ای ایدئولوژیــك بــه شــامر مــی رود. توســعه ی مبــارزه 

و دســتیابی بــه آزادی بــدون رســیدن بــه ادراكــی ژرف از موضــوع »بردگــی« کــه بــه مثابــه، 

ــود؛  ــد ب ــه دار نخواه ــارزه ای دامن ــه اســت،  مب ــتثامرگری در جامع ــدن اس ــه ش ــد نهادین پیام

اگــر ایجــاد تغییــر و تحــول در جامعــه را بــرای خویــش به ماننــد رســالتی اجتامعــی قلمــداد 

ــای  ــه ی فعالیته ــه را در رسلوح ــی بی وقف ــانیت، تالش ــودن انس ــت آگاه من ــم و جه می منایی

خویــش قــرار داده ایــم، تنهــا بــه ســبب درک عمیــق از مفهــوم آزادی بــر مبنــای حقیقت هــای 

اجتامعــی اســت. می بایســت بــا درك صحیــح و درســت از واپس گرایــی و بردگــی بــه عنــوان 

عامــل بازدارنــده ی توســعه ی    فرهنگــی كــه از ســوی نظــام حاكــم بــر جامعــه تحمیــل 

می گــردد، بــا آن برخــورد مناییــم. جهــت رســیدن بــه چنیــن رویکــردی، داشــنت تــالش، ایــامن 

و اراده ا ی عظیــم و راســخ رشطــی بنیادیــن اســت. تنهــا از رهگــذار پیرشفــت تدریجــی زمــان 

و شــناخت اشــكال گوناگــون بردگــی و تحــول ذهنــی- شــخصیتی خویــش اســت کــه می تــوان 

ــم؛ علیرغــم افزایــش  ــش نزدیكــرت گردی ــه درک از آزادی خوی ــی ب بیشــرت و بهــرت از هــر زمان

ــاد  ــا ایج ــا، ب ــه م ــارزات آزادیخواهان ــی آزاد و مب ــه زندگ ــمن ب ــه ی دش ــامت همه جانب تهاج

تغییــر و تحــوالت اجتامعــی از طریــق ارتقــاء و پیشــرد مبــارزات فرهنگــی و اجتامعــی ـــكه 

بیانگــر انقالبــی در درون انقــالب اســت ـ نیرومندانه تــر از هــر زمانــی می توانیــم بــه مبــارزه  

ادامــه دهیــم. 

ــن  ــای ای ــود« گوی ــر نخواهــد ب ــرده امكانپذی ــا زن ب ــه ی آزاد، ب ــت جامع ــه ی »پیرشف    جمل

موضــوع اســت کــه رشط تحقــق آزادی بــرای یــک جامعــه و برخــورداری متامــی جامعــه از 

موهبــت آزادی، شــناخت از اشــکال و میــزان بردگــی اجتامعــی و وجــود ذهنیتــی اســت کــه 

رونیا آویَر

جدال زنان با ضد اخالق
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در آن جامعــه، درک از آزادی را بــدون درک از موجودیــت و هویــت زن متصــور  اســت. بــر همیــن مبانــی اســت كــه در جامعــه ی كوردســتان 

انقــالب زنــان و گســرتش ســازماندهی زنــان امــری انکارناپذیــر و رشط بنیادیــن در موضــوع آزادی اســت. تاریــخ ســقوط و اســتثامر پنج هــزار 

ســاله ی زنــان جهــان كــه اولیــن حلقــه ی بردگــی و ســقوط اجتامعــی اســت بــه مــا نشــان می دهــد كــه آزادی تنهــا از طریــق بــه اوج رســیدن 

ســطح روشــنفكری و روشــنگری زنــان، ســازماندهی و مبــارزه ی آنــان امكانپذیــر می گــردد. هــر انــدازه كــه زنــان در مبــارزات آزادیخواهانــه از 

نظــر ذهنیتــی، روحــی و اجتامعــی پیرشفــت مناینــد، بــه هــامن میــزان نیــز زمینــه جهــت نیــل بــه آزادی هموار تــر خواهــد گردیــد. 

   اگــر امــروزه در ســطح جامعــه ی كوردســتان مــا تدریجــاً شــاهد یــك رنســانس ایدئولوژیكــی، سیاســی و اجتامعــی می باشــیم، نتیجــه ی ایــن 

مبــارزات و بــه ویــژه مبــارزات آزادیخواهانــه ی زنــان محســوب می گردنــد. موجودیــت و هویــت زنــان در جامعــه ی كــورد و همچنیــن  روابــط 

اجتامعــی و حوزه هــای فعالیتی شــان از دیــر زمــان تــا کنــون، دچــار انحــراف و انســداد شــده بــه صورتــی کــه احیــای آن  امــری دشــوار اســت. 

ــد.  ــه و رسنوشــت محکــوم گردانی ــه گزین ــوان یگان ــه عن ــول بردگــی ب ــدن و قب ــه پذیــرش درحاشــیه مان ــان را ب چنیــن وضعیتــی جامعــه ی زن

شــناخت و درک حقیقت محورانــه در ایــن زمینــه، بنیادی تریــن اصــل، جهــت درك از امــکان تحقــق جامعــه ی آزاد اســت. 

    مبــارزات آزادیخواهانــه ی زنــان پیــش از هــر چیــز در عرصــه ی ذهنیتــی صــورت می پذیــرد. چــرا كــه حاكــامن و قدرتگرایــان پیــش از هــر 

چیــز ســعی در فتــح ذهنیتهــا داشــته اند؛ بــه همیــن دلیــل نیــز زنــان از لحــاظ ذهنیتــی- فكــری از جامعــه و زندگــی رانــده شــده اند. بــرای 

منونــه عبــارت »گیســو بلنــد و ناقص العقــل« ابتــدا در ذهنیــت زنــان، ســپس در ذهنیــت متامــی جامعــه حاكــم گردیــده و جــای گرفتــه و بــه 

تدریــج در متامــی مناســبات زندگــی هــم رســوخ كــرده اســت. نقــش زن در مدیریــت زندگــی اجتامعــی، رفته رفتــه بــا تهاجــامت ایدئولوژیكــی 

كمرنــگ شــده و از میــان برداشــته شــده اســت. 

    علیرغــم اینكــه زن، جوهــره ی زندگــی اســت امــا بــه او همچــون خطــری بــزرگ در اجتــامع و زندگــی نگریســته می شــود. مبنــای شــكل گیری 

بافــت ایدئولوژیكــی »مــرد مقتــدر« نیــز ایــن چنیــن پیریــزی گردیــده اســت. بــه میزانــی كــه ایدئولــوژی مردســاالری نهادینگــی یافــت، بــه 

هــامن میــزان نیــز بــه راحتــی توانســت زن و جامعــه را بــه بردگــی وادار کنــد. نیروهــای قدرتگــرا و حاكــم جهــت آن كــه بتواننــد از افزایــش 

ســطح آگاهــی و تغییــر و تحــوالت دموكراتیــك اجتامعــی مامنعــت بــه عمــل آورنــد، پیــش از هــر چیــز زنــان را هــدف قــرار می دهنــد. هــدف 

اساســی آنــان از ایــن اقــدام، قبوالنــدن ذهنیــت اســتثامرگر خویــش بــه جامعــه و مامنعــت از مبــارزات آزادیخواهانــه می باشــد. بــه همیــن 

دلیــل نیــز بــه طــور گســرتده از تاكتیكهــای »جنــگ نــرم« اســتفاده می كننــد. تاكتیك هایــی كــه در آن ذهنیــت متامــی جامعــه آمــاج حمــالت 

همه جانبــه قــرار می گیــرد و هــدف اساســی از آن فلــج كــردن ذهنیــت آزاداندیــش جامعــه می باشــد. 

   یكــی از اهــداف ذهنیــت ســلطه گر بــر جامعــه کــه در قالــب و فــرم حاکمیت هــای دولتــی منــود می یابــد، ایجــاد مانــع در برابــر ســطح 

ــا  ــت ب ــن وضعی ــت. در ای ــه اس ــگرایانه در جامع ــای واپس ــودن ویژگی ه ــه من ــان نهادین ــه و همزم ــی طلبی جامع ــی و دموكراس آزادیخواه

گســرتش حمــالت ایدئولوژیكــی بــه ویــژه از طریــق رســانه ها، ســینام و موســیقی ســعی در شــکل دهی مــدرن ذهنیــت مردســاالر بــه جامعــه 

دارنــد. وضعیتــی کــه نهادینه تــر و عمیقــرت از گذشــته، دیــدگاه جامعــه را نســبت بــه زنــان منحــرف می ســازند. بــه عنــوان منونــه بــا ســاخت 

ــات  ــودن خصوصی ــته من ــوند، از راه برجس ــد می ش ــاالر تولی ــی و مردس ــت دولت ــوژی و ذهنی ــاس ایدئول ــر اس ــه ب ــی ك ــای تلویزیون رسیال ه

جامعــه ی جنســیتگرا،  بــه شــكلی زیرپوســتی و لفافــه ای، هــم زنــان و هــم كل جامعــه را آمــاج مببــاران رســانه ای و تبلیغاتــی قــرار می دهنــد. 

بدینگونــه تهاجــامت ایدئولوژیكــی خویــش را گســرتانده و خواهــان بســط ویژگی هــای جنســیتگرایانه و مردســاالرانه در ذهنیــت و زندگــی 

اجتامعــی هســتند. زنــان و جوانــان مهمرتیــن اقشــاری هســتند كــه هــدف حمــالت ایدئولوژیكــی نظــام قدرتگــرا و ثروت گــرا هســتند. برآننــد 

ــه  ــان ب ــه ی اجتامعــی، جامعــه را منحــرف ســاخته و همچن ــارزات آزادیخواهان ــات جامعــه و مب ــن دو قــرش از واقعی ــا دور ســاخنت ای ــه ب ك

اســتثامر آن ادامــه دهنــد. نظــام، بــا شــیوه هایی همچــون اشــاعه ی ضداخالق)روســپی گری، ترویــج اعتیــاد( در میــان زنــان و جوانــان درصــدد 

گســرتش انحطــاط اخالقــی و فروپاشــی شــخصیتی اســت. موفقیــت در ایــن كار بــه معنــای رســیدن نظــام بــه اهــداف خویــش كــه هــامن از 

میــان برداشــنت  همزیســتی و ایجــاد جامعــه ای فاقــد آینــده اســت. زنــان و جوانــان بــه منزلــه ی نیــروی تحول خــواه و کنشــگِر اصلــی تغییــر 

در جامعــه، بیــش از هــر قــرش دیگــر مــورد توجــه فرادســتان و اقتدارگرایــان بوده انــد. از ایــن نقطــه نظــر بیشــرتین حمــالت ایدئولوژیــك، 

ذهنیتــی و فرهنگــی معطــوف بــه آنهاســت. 

    در ارتبــاط بــا سیاســت های مذكــور، خلــق كــورد عامدانــه بــا عقب ماندگی هــای اجتامعــی و واپســگرایی های ناشــی از آن مواجــه بــوده و 

آشــكارا آنــان را در چنیــن وضعیتــی قــرار داده انــد. دولــت در مقابــل قتــل زنــان كــه تحــت لــوای نامــوس انجــام می گیرنــد، همچنــان ســكوت 

اختیــار كــرده اســت. ایــن مــورد بــر همــگان عیــان اســت كــه مكانیزم هــای دولتــی، همــواره زمینــه ی افزایــش تجــاوز و خشــونت علیــه زنــان 

را، آمــاده می ســازند. همزمــان بخشــی از هــامن ضدفرهنگ)تجــاوز( از ســوی نظــام حاكــم بــا شــیوه های اعــامل فشــار و رسكــوب علیــه زنــان 

روا داشــته می شــود. 

 آشــكار شــدن اقدامــات ضداخالقــی در جامعــه، نظیــر قتــل، تجــاوز، اعتیــاد و حتــی در مــواردی ربــودن دخــرتان جــوان كــه در ایــن اواخــر 

روبــه افزایــش نهــاده، مــوردی تأمــل برانگیــز می باشــد. ایــن مــورد در رشق و جنــوب كوردســتان در حــد فزاینــده ای قابــل مشــاهده اســت. 

رویدادهایــی از ایــن قبیــل كــه بــه صورتــی پنهانــی توســط باندهــای متصــل بــه دولــت انجــام می گیرنــد و دولــت از آنهــا حامیــت بــه عمــل 

مــی آورد، روزانــه در حــال افزایــش می باشــند. اگــر تنهــا همچــون رویــدادی مــوردی و یــا اتفاقــی بــه ایــن مســائل بنگریــم، بی گــامن دچــار 

اشــتباه شــده و قــادر بــه خوانشــی صحیــح نخواهیــم بــود تــا بتوانیــم راهــکاری در جهــت چاره یابــی نیــز برگزیــد. در واقــع توطئــه ای عظیــم 

و حمالتــی چندســویه در میــان می باشــند. مــوارد مذكــور خطــر و تهدیــدی جــدی علیــه متامیــت و موجودیــت جامعــه و بــه ویــژه زنــان و 

جوانــان اســت. بــا بررســی هویــت كســانی كــه دســت بــه چنیــن اقداماتــی زده یــا از آن حامیــت می مناینــد، ایــن امــر را بــه خوبــی آشــکار 

می کنــد کــه فقــط در راســتای گســرتش و تعمیــق  و تبدیــل آن بــه یــک جنــگ نــرم صــورت می پذیــرد؛ امــری کــه قطعــاً متامــی زوایــای آن 

بایــد بــرای همــگان آشــكار گــردد.  

 در راســتای خنثــی ســاخنت حمــالت نظــام ســلطه گر، نخســت بایســتی فعالیت هــای روشــنگرانه و آموزشــی را از کوچکرتیــن واحــد ســاختارین 

ــوده و  ــنا من ــه آش ــارزات آزادیخواهان ــا مب ــش را ب ــدان خوی ــه فرزن ــت ك ــم اس ــت مه ــن جه ــه همی ــرد. ب ــواده رشوع ک ــی خان ــه یعن جامع

ســازماندهی منــود. همچنیــن جوانــان بایــد بــا ترویــج مبــارزه و ســازماندهی، قــادر بــه دفــاع از خویــش باشــند. بــرای خنثی ســازی هرگونــه 

ــان  ــاع مــرشوع و ســازماندهی منــودن آن در می ــنت و آگاهی بخشــی در حــوزه ی دف ــارت اســت از آگاهی یاف تهاجــم، مناســبرتین راهــکار عب

زنــان و جوانــان؛ چــرا كــه همــواره زمینــه بــرای هرگونــه تهاجــم و یــورش در ابعــاد مختلــف مهیــا اســت. می بایســت بــه مقابلــه ای مؤثــر بــا 

ایــن وضعیــت پرداخــت. 

    بایســتی بــه  هــر نحــوی بــا سیاســت جنگ نــرم مقابلــه كــرد و بــه اقدامــات غیراخالقــی دولتهــا پایــان داد. یكــی از ابتدایی تریــن رضوریــات 

ــاخنت  ــكار س ــاخت. آش ــیار و آگاه س ــانه ها هوش ــق رس ــه را از طری ــد جامع ــت. بای ــی اس ــه ی مدن ــای جامع ــیس نهاده ــت، تأس ــن فعالی ای

شــبكه ها و مراكــز مخفــی ای كــه زنــان و جوانــان را تحــت خشــونت قــرار داده و بــه آنهــا حقــارت می كننــد، امــری الزامــی و اغامض ناپذیــر 

ــد. ــاب می آی بحس

    در کوردســتان شــعار »مبــارزات خویــش را بــه اوج می رســانیم و از ذهــن مردســاالر مــدرن را بــه شکســت می کشــانیم«، رصفــا یــک شــعار 

نیســت، بلکــه رویکــرد عملــی آن امــروزه بــه پیشــاهنگی جنبــش آزادیخواهــی زنــان در حــال گســرتش اســت. ایــن یــک مبــدا علمــی، آگاهانــه 

و سازماندهی شــده در برابــر هرگونــه ضدفرهنــگ تجــاوز علیــه زنــان و جامعــه اســت؛ حــال ایــن تجــاوز بدســت دولــت باشــد یــا مــرد حاكــم، 

تفاوتــی نخواهــد داشــت چــرا كــه هــر شــیوه ای از خشــونت، شــكنجه و قتل عــام زنــان، ریشــه در ضدفرهنــگ )تجــاوز(  دارد. در بیشــرت مــوارد 

ایــن خشــونت ها آشــكارا علیــه زنــان و جامعــه روا داشــته می شــود. ایــن خشــونت ها در همــه ی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 

ــر ایــن اقدامــات باشــیم، آگاهــی ایدئولوژیكــی، آمــوزش و ســازماندهی  ــارزه در براب و حقوقــی انجــام می گیرنــد. جهــت آنكــه قــادر بــه مب

جــز رشوط اساســی و اجتنــاب ناپذیرنــد. ایــن مــورد نیــز بســیار مهــم اســت كــه زنــان و جوانــان در برابــر سیاســت های نظــام رسمایــه داری، 

بازیهــای پلیــد، ظاهرســازیها و چهــره ی نقابــدار »مــرد حاكــم« فریــب نخــورده و دارای رویكــردی آگاهانــه باشــند. بــر ایــن مبنــا رضوریســت 

كــه جهــت رســیدن بــه معرفــت و آگاهــی و درك ســازمانی، دفــاع مــرشوع و حقــوق خویــش، مبــارزات خویــش را بی وقفــه  ادامــه دهیــم. 

ــا چنیــن وضعیــت اســفباری در جامعــه هســتند، می بایســت موضــع عملــی خویــش  ــارزه  ب بی گــامن ســازمانها و نهادهایــی کــه مدعــی مب

در راســتای مقابلــه بــا ایــن جنگــرنم را بــه صــورت میدانــی بــه منایــش درآوردنــد و  کانون هــای مقاومــت و هم افزایــی را بــه وجــود آورنــد..
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ــران  ــنفکران و تحلیل گ ــان روش ــم در می ــی عظی ــی چالش در روزگار کنون

ــن منــود  ــه شــکل پرســش های بنیادی ــش  ب ــن چال سیاســی وجــود دارد. ای

بیرونــی پیــدا می منایــد. در ایــن مقالــه بــه اساســی ترین آنــان بــه صــورت 

ــت؟  ــیده اس ــان رس ــه پای ــا ب ــان انقالب ه ــا زم ــم. آی ــر می پردازی مخت

ــد  ــا خیزن ــه پ ــا ب ــر خلق ه ــاری دیگ ــه ب ــود ک ــاهد آن ب ــوان ش ــا می ت آی

ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه؟ پاس ــا ن ــد ی ــون مناین ــی را دگرگ ــتم کنون و سیس

تحلیــالت متفــاوت و متضــادی را بــه  همــراه دارد. بعضــی از افــراد حتــی 

رضورت شــکل گیری یــک انقــالب اجتامعــی را رد می کننــد و بــاور دارنــد 

کــه رونــد پیــرشوی تاریــخ خــود بــه خــود بــه ســوی تکامــل و پیرشفــت 

گرایــش دارد. بــا چنیــن توجیهــی ســعی در قبــول وضعیــت موجــود 

کنونــی مرشوعیــت می بخشــند  بــه موجودیــت سیســتم  و  هســتند 

و می گوینــد معایــب و نقایــص نظــام کنونــی خــود بخشــی الزم از 

مجموعــه ی پدیده ها)اتفاقــات( بحســاب می آیــد، بدین ســان لزومــا از 

ــاور  ــمندان ب ــنفکران و اندیش ــی از روش ــی بعض ــت. حت ــزی نیس آن گری

ــا آن روبــه رو اســت بــدان انــدازه  دارنــد مشــکالتی کــه انســان کنونــی ب

ــی  ــان برخ ــر آن ــه نظ ــد، ب ــق منی باش ــزرگ و عمی ــردد، ب ــراز می گ ــه اب ک

ــد.  ــه کرده ان ــراز آن مبالغ ــد در اب ــش از ح بی

ژیروان مهاباد

ضــــرورت
 انـــــقالب
 اجتــامعی

اعتقــاد دارنــد کــه متــام پیرشفت هــای عملــی و تکنولــوژی را کــه در ایــن ســده، انســان از آن هــا بهره منــد شــده اســت در مقایســه بــا 

ــاز بســیار بزرگــی بحســاب می آیــد و لزومــی منی بیننــد کــه در مقابــل آن اعرتاضــی صــورت بگیــرد. گویــی کــه انســان  کل تاریــخ امتی

بایــد ثناگــوی ولی نعمتــان خــود باشــد. امــا کســانی هســتند کــه از رشایــط و امکانــات بــرای موفقیــت یــک انقــالب 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 

قــوی و پیرشفتــه تصــور می مناینــد کــه کســی را یــارای مقابلــه بــا آن منی بیننــد. از طرفــی دیگــر  هســتند عده ایــی کــه انقــالب را مفیــد 

ــود را  ــام موج ــای نظ ــوان خلع ه ــه بت ــن هزین ــا کمرتی ــه ب ــه ک ــد. بدین گون ــت می دهن ــرت اهمی ــدت بیش ــرم دراز م ــه رف ــد و ب منی دانن

جــران و خرابی هــا را تعمیــر کــرد. همچنیــن کســانی هســتند کــه بــا بررســی انقالبــات بوقــوع  پیوســته، بــه نتایــج انقــالب خوش بیــن 

نیســتند و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه اگــر اهــدای هزینه هــای ســنگین بــرای شــکل دهی یــک انقــالب ماحصــل آن تکــرار مکــررات 

باشــد، هــامن بهــرت کــه بــه آنچــه کــه هســت قانــع بــود.

اگــر تاریــخ، رسگذشــت انســان و طبیعــت لحــاظ شــود. بــا بررســی عمیــق و دقیــق می تــوان بــه راحتــی ثابــت منــود کــه ایــن مقطــع 

ــیده  ــدی رس ــه ح ــران ب ــت. بح ــخ اس ــع تاری ــن مقاط ــا کل دوران از بحرانی تری ــه ب ــم در مقایس ــی می منایی ــا در آن زندگ ــه م ــی ک زمان

اســت کــه نــه جامعــه و نــه طبیعــت گنجایــش و ظرفیــت تحمــل آن را نــدارد. بیــان ایــن مطلــب مبالغــه نیســت. ســیر صعــودی غــارت 

رسمایه هــای طبیعــی، رضبــات مهلکــی بــر ســیاره زمیــن وارد کــرده اســت. از دیــدگاه منفعت طلبانــه ی نظــام، زمیــن و هــر چــه در آن 

اســت بــه دیــده کاال نگریســته می شــود. در زیــر پوشــش شــعارهای زیبــای دوســت داران طبیعــت ماننــد »زمیــن خانــه ماســت، زمیــن را 

دوســت بداریــم«، حتــی بــرای یــک لحظــه چپــاول طبیعــت از رسعــت خــود نکاســته اســت و عــوارض آن روز بــه روز آشــکار تر می شــود. 

جامعــه انســانی در زیــر لــوای حقــوق  شــهروندی و حقــوق بــرش هــر فــردی از ایــن جامعــه بــه پیچیده تریــن شــیوه بــه ارزان تریــن بــرده 

تبدیــل گردیــده اســت، بــرای رهایــی جامعــه و طبیعــت غیــر از یــک انقــالب بــزرگ اجتامعــی هیــچ راهــی باقــی منی مانــد. نکتــه ای کــه 

بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه در صــورت بــروز یــک انقــالب بــرای پیش گیــری از بــه هــدر رفــنت دســرتنج خلق هــا و جلوگیــری از 

تبدیــل انقــالب بــه ضــد انقــالب چــه بایــد کــرد؟ ســازماندهی کــردن مــردم و ایجــاد کمون هایــی کــه همــه امــورات زندگــی خــود را خــود 

اداره می کننــد و از حاکمیــت و دخالــت نهادهــای غیر دموکراتیــک دولــت جلوگیــری می کنــد، می توانــد پاســخگوی ایــن پرســش باشــد. 

ــدای  ــا در ابت ــک تنه ــن دموکراتی ــا تشــکیل دولت هــا و قوانی ــد. ب ــی کنن ــد همیشــه اراده خــود را عمل ــردم می توانن ــن راه م ــا از ای تنه

راه بــا تصویــب و تأســیس و دادن رأی ایــن امــر صــورت می پذیــرد و بعدهــا دموکراســی در مرحلــه دوم و در حاشــیه قــرار می گیرنــد. 

این گونــه همــه افــراد بــه صــورت شــهروندهایی کــه تکالیــف آن هــا مشــخص و معیــن اســت تحــت ســیطره عده ایــی مدیــر دولتــی قــرار 

می گیرنــد. امــا در سیســتم خود مدیریتــی دموکراتیــک هــم در ابتــدا و هــم در امتــداد پروســه، همیشــه مدیــر خــود خواهنــد بــود. ایــن 

بــه معنــی آنارشیســم نیســت، بلکــه متــام جوانــب سیســتم )خود مدیریتــی دموکراتیــک(  بدســت مــردم هدایــت می گــردد و از واگــذاری 

اراده و اختیــارات بــه مجموعــه ای محــدود و معــدود جلوگیــری می شــود.
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ــم  ــم حاک ــه رژی ــم ک ــه روش هــا و ســاختارهایی می  پردازی ــه ب ــن مقال در ای

بــا توســل بــه آن جامعــه و خلق هــای تابــع ایــران را تحــت فشــار قــرار مــی 

نهــد. در ایــن راســتا ســعی بــر پاســخ گویی بــه ایــن پرســش داریــم: »موانــع 

ــه و  ــای جامع ــری از پوی ــت جلوگی ــالمی جه ــوری اس ــت های جمه و سیاس

کاهــش یــا انحــراف مطالبــات دموکراتیــک در ایــران و رشق کوردســتان«

بــا تأســیس جمهــوری اســالمی ایــران بــا شــعار “نــه رشقــی، نــه غربی” ســعی 

بــر آن داشــتند کــه خــود را خودکفــا نشــان دهنــد. روی کار آمــد ابتــدا بــا 

اتخــاذ چنیــن شــعارهایی نیروهــای دموکراتیــک جامعــه و خلق هــای تابعــه 

ــه  ــور ک ــامن ط ــه ه ــرار داد. البت ــتفاده ق ــورد سوء اس ــذب و م ــران را ج ای

ــه قــدرت رســیدن، متامــی آن هــا را رسکــوب و قتل عــام  می دانیــم بعــد از ب

کــرد. همزمــان و همراســتا بــا ایــن رسکوب هــا، اقــدام بــه رواج و تبلیغــات 

ــطح  ــیعه ی حکومتی( در س ــازی مذهبی)ش ــتای فرهنگ س ــی، در راس مذهب

ــالمی در  ــوری اس ــی زد. جمه ــای دولت ــرورش، ادارات و نهاده ــوزش و پ آم

ــاط  ــا خلق هــا ارتب گام نخســت از الیه هــای وابســته و بیرونــی خــود کــه ب

ــن  ــود. ای ــی من ــر فرهنگ ــت تغیی ــه سیاس ــتند، رشوع ب ــداوم داش ــر م و تاثی

ــدی  ــه ح ــدت آن ب ــه دارد. ش ــروز ادام ــه ام ــا ب ــتفاده ت ــت و سوءاس سیاس

ــع از  ــد. در واق ــدا منای ــوذ پی ــا نف ــان خانواده ه ــته در بنی ــه توانس ــوده ک ب

احساســات میهن دوســتانه و دینــی خلق هــای ایــران بــه شــکل ناباورانــه ای 

سوء اســتفاده کــرد. منونــه ی بــارز آن در جنــگ میــان ایــران و عــراق را 

ــنت و  ــه در راه آزاد زیس ــرادی ک ــه اف ــی ک ــن معن ــرد. بدی ــاره ک ــوان اش می ت

ــام شــهید راه و آرمــان  ــه ن ــد را ب ــده بودن ــا متجــاوز، شــهید گردی ــه ب مقابل

ــیاری  ــه بس ــت ک ــن اس ــت ای ــال واقعی ــود، ح ــی من ــالم معرف ــی و اس خمین

ــت  ــگ رشک ــاوت در جن ــای متف ــا هدف ه ــف و ب ــان مختل ــا، از ادی از آن ه

کــرده بودنــد. برپا ســازی بنیــاد شــهید، ایجــاد نهادهــای بســیج را می تــوان 

قدمــی در راســتای سیاســت مــادی کــردن ارزش هــای انســانی واال و نظــام 

پــاداش قلمــداد کــرد. بعــد از امتــام جنــگ و ویرانی هــای بســیار، بــا ایجــاد 

ــازی سیاســت های  ــی پیاده س ــران، در پ ــاط ای ــام نق ــازندگی در مت ــیج س بس

ــوان  ــوع می ت ــت. در مجم ــران گام برداش ــای ای ــر خلق ه ــر دیگ ــش ب خوی

ادعــا کــرد کــه حکومــت در هــر کجــا و هــر زمــان بــه مشــکل بــر می خــورد، 

ــه پیــرشوی و اســتثامر هرچــه  ــا تحریــک باورهــا و احساســات خلق هــا ب ب

ــانیدن  ــم پوش ــی مکانیس ــه نوع ــل ب ــع متوص ــی زد. در واق ــت م ــرت دس بیش
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زیرکانــه ی ضعف هــای ذاتــی خــود میگــردد. راهــکار دیگــری کــه حاکمیــت از آن ســود می جویــد، درســت کــردن فضــای بســته، خفقــان آور و یأس آلــود موا

در گســرته ی جامعــه  اســت کــه در ماهیــت وجــودی آن امیــد و پویایــی جایگاهــی نــدارد. در راســتای رســیدن بــه ایــن مــورد، جمهــوری اســالمی ایــران 

ــد.  ــتفاده می کن ــدوه اس ــم و ان ــر غ ــرت از ژان ــود بیش ــای خ ــا و رسیال ه ــد. در برنامه ه ــب می  کن ــراوان کس ــره ی ف ــون به ــوص تلویزی ــانه ها و بخص از رس

همزمــان نیــز فرهنــگ انتظار)اســتعانت و ناجی طلبــی( را اشــاعه می دهــد کــه جامعــه را منفعــل کــرده و منتظــر قهرمانــی کــه از اعــامق تاریــخ می آیــد، 

می ایســتد کــه آنــان را نجــات دهــد. جامعــه ای کــه منتظــر قهرمانــی ایــن چنیــن باشــد، جامعــه  ای اســت کــه هرگــز رشــد، توســعه و تغییــر نخواهــد کــرد. 

یکــی از راهــکار دیگــری بــرای جلوگیــری از اتحــاد خلق هــا و تفرقــه میــان آن هــا، سیاســت امتیــزه و تفکیــک کــردن خلق هــا  اســت، کــه در قالــب زیــاد 

منــودن اســتان ها در ایــران انجــام می پذیــرد. بدیــن شــکل کــه کوردهــا، آذری هــا و لری هــای بختیــاری را در میــان چنــد اســتان تقســیم کــرده  اســت. در 

ــرای حکومــت آســان تر خواهــد گردیــد. ــر آن هــا ب ــران، تقســیم  و جداســازی شــوند، ســلطه ب ــع ای ــزان بیشــرت خلق هــای تاب ــه هــر می واقــع ب

در پیــش گرفــنت سیاســت تنبیــه و تشــویقی از جانــب حکومــت ایــران )دولت-ملــت(  ایــران بــه قــراری کــه هــر کــدام از خلق هــا تابــع ایــران کــه نزدیــک و 

مطیــع حکومــت گردیده انــد، امکانــات رفاهــی بیشــرتی می دهــد. اگــر اســتنباط کنــد کــه در جــای نارضایتــی و عــدم پذیــرش از جانــب خلقــی وجــود دارد، 

آنــان را در فقــر و بی امکانــی مهندســی شــده  قــرار می دهــد. مثــال بــارز اعــامل ایــن سیاســت راهــردی در برخــورد دولــت بــا خلق هــای کــورد، بلــوچ  

و عــرب تابــع ایــران بــه وضــوح معلــوم اســت. متــام اعــامل و تصمیامتــی کــه دولــت بــه صــورت سیســتامتیک می گیــرد، وضعیتــی را بــرای مــردم پیــش 

آورده اســت کــه اکریــت آنــان تنهــا بــه رفــع احتیاجــات اولیــه زیســتی می  اندیشــند یعنــی خالصــه گردیده انــد در تامیــن نــان و رسپنــاه بــرای خانــواده 

خــود و وقتــی بــرای فکــر کــردن ندارنــد. بی اعتــامدی بیــن مــردم نســبت بــه هــم بیــداد می کنــد. مــردم بــه خوداســتثامری رســیده  اند. اکریــت تبدیــل 

ــرد.  ــوع اتحــاد خلقــی را می گی ــو هــر ن ــران جل ــد. حکومــت اســالمی ای ــه الک خــود فــرو می رون ــت ب ــد دول ــن تهدی ــا اولی ــه انســانهایی شــده ند کــه ب ب

مــردم دیــدی نســبت بــه جامعــه ی خویــش ندارنــد و دوچــار بی نظمــی، اختشــاش فکــری و روزمرگــی شــده اند. خالقیــت و نــو آوری فکــری را از مــردم 

ــان رکــوردار!  ــه در ســطح جه ــراوان اســت ک ــان گســرتده و ف ــده اســت و آن چن ــل گردی ــامری اجتامعــی تبدی ــه بی ــران ب ــرار مغزهــا در ای گرفته اســت. ف

گردیــده  اســت. ایــن اصلــی اســت بنیادیــن کــه هــر چقــدر جامعــه ای از نخبه هــای خــود خالــی گــردد، نــوآوری و نو اندیشــی و در نهایــت تغییــری در 

مقیــاس گســرتده در جامعــه روی نخواهــد  داد. در حقیقــت رسمایــه داری دولتــی ایــران بــرای از میــان بــردن هرگونــه مقاومــت و رشــد و منــو، محیــط و 

امتســفر زیســتی ایــران را تبدیــل بــه محیــط قلیایــی کرده اســت. نهــاد و ذهنیــت والیــت فقیــه کــه خــود را وارث امامــان شــیعه ی اجتامعــی می دانــد در 

پــی ذوب فرهنگــی و یــک زبــان و یــک ملــت کــردن تنوعــات خلقــی گســرتده و زیبــای ایــران اســت از شــخصیت پیــدا کــردن خلق هــای ایــران می هراســد. 

بــه بهانــه و هــدف مبــارزه بــا اقتصــاد غربــی و امپریالیســم، ادعــای جایگزینــی اقتصــاد اســالمی را کــرد، امــا غافــل از آنکــه چنیــن اقتصــادی تنهــا به درســت 

کــردن رسمایــه داری وابســته و عمیق تــر از گذشــته بــه غــرب می انجامــد.  ایــن موضــوع باعــث شــدید فقــر و اختــالف طبقاتــی در جامعــه شــد، بیــکاری 

را بــرای مــردم ایــران بــه ارمغــان آورد. جامعــه  ی بیــکار، جامعــه ای بــرده، پژمــرده و فلــج اســت. هــامن گونــه کــه تاکنــون قصــد در توضیــح آن داشــتیم 

حکومــت اســالمی از بــدو ظهــور تاکنــون، در مقابــل هــر نــوع آزادی در میــان جوانــان و زنــان کــه دو نیــروی نجــات دهنــده در جامعــه هســتند را گرفــت. 

بــا بیــکار کــردن جوانــان، اعتیــاد، افــرسده کــردن آنــان و دادن دســتمزد  پاییــن، رسکــوب و بی حرمتــی بــه نــوع پوشــش زنــان و خانه نشــین کــردن آنــان، 

جلــوی هــر نــوع پیرشفتــی را گرفــت. بــا ایجــاد صیغــه و ازدواج موقــت می خواســت مشــکل جوانــان را حــل کنــد کــه ایــن نیــز باعــث افزایــش فســاد، 

خیانــت در جامعــه شــد و بی  اخالقــی را در جامعــه تشــدید کــرد. متأســفانه جامعــه ی مدنــی و دموکراســی در نظــر حاکــامن ایــران موضوعــی بــی ارزش 

ــق  ــی متعل ــه دموکراس ــد ک ــامن می کنن ــی دارد و گ ــوری منف ــت و تص ــه ذهنی ــد و چرا ک ــی می هراس ــران از دموکراس ــت ای ــردد. حاکمی ــوب می گ محس

بــه غربی هــا اســت. امــا در اصــل بــه قــول رهــر آپــو تاریــخ دموکراســی)آزادی و برابــری( بــه کمــون  اولیــه بــاز می گــردد و نــه بــه نظــام رسمایــه داری. 

ــی  ــرده ی نیم ــان( ب ــران )زن ــه ای ــی از جامع ــی، نیم ــه صــورت قانون ــه ب ــد ک ــان می آورن ــه می ــران از مردم ســاالری ســخن ب ــان ای ــه اصالح طلب ــی ک هنگام

دیگر)مــردان( آن هســتند. بدیــن معنــی کــه زنــان در ایــران شــهروند درجــه دوم محســوب می گردنــد. بــا ایــن کار ســعی در اســتثامر هرچــه بیشــرت آنــان 

در جامعــه می مناینــد. در اولیــن گام بایــد زنــان و جوانــان وارد عرصــه ی سیاســت گردنــد. امــروز حکومــت حافظــه  و خودآگاهــی سیاســی-تاریخی را از 

ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــی حافظــه ی تاریخــی خلق هــا می باشــد. ب ــرو خود آگاهــی و بازیاب ــد حــل متــام مشــکالت در گ ــرده اســت. کلی خلق هــا ســلب ک

خودآگاهــی جمعــی بایــد جامعــه اخالقــی و سیاســی گــردد. بایــد دانســت کــه حکومــت اســالمی)دولت-ملت( واقعیــت هیــچ خلقــی را بــه او منی گویــد. 

هــر چــه ارائــه می دهــد بــه نــام تاریــخ، تحریــف شــده و دروغ می باشــد. خلق هــا 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 قــرار دهنــد. عــدم ارشاف بــه ایــن 

هویــت و آگاهــی ســبب قــدرت گرفــنت حکومــت بــه ظاهــر اســالمی می گــردد. بایــد ایــن موضــوع مهــم را مــد  نظــر داشــت کــه مبــارزه زبــان دموکراســی 

می باشــد. مبارزاتــی مســتمر و دموکراتیــک در عرصه هــای، فرهنگــی، اجتامعــی و اقتصــادی بوجــود آیــد. در ایــن حالــت طبیعــی اســت کــه رژیــم هــر 

نــوع مبــارزه ای را رسکــوب کنــد. در ایــن حالــت بــرای محافظــت از خــود، بایــد نیــروی دفــاع ذاتــی )کــه در همــه ی موجــودات نهفتــه اســت( خلقــی را 

ســازمان دهی منــوده و بــه مقابلــه دولــت فرا خوانــد، تــا جامعــه بتوانــد مبــارزات دموکراتیــک خــود را در برابــر سیاســت های متامیت خواهانــه حکومــت 

ــه( دســت یابد. ــی دموکراتیــک)آزادی و برابری خواهان ــه خودمدیریت ــد و ب رجــال اســالمی گســرتش بدهن
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واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی 

نشان دهنده ی راهی ست که خواهان نوشنت آنم

خش خش برگ زیر قدم هایم

می گوید بگذار تا فرو افتی

آنگاه راه آزادی را، باز خواهی یافت

ــار خویــش حــس  ــن زمــان، در کن ــن فضــا و صمیامنه تری ــون کــه آن را در غریب تری ــی اکن هرگــز از مــرگ نهراســیدم، حت
ــا  ــن ب ــرگ، م ــا م ــن را ب ــت و رسزمی ــن مل ــن ای ــه آشنایی ســت دیری ــازش می شناســم چــرا ک ــم و ب ــم. آن را می بوی می کن
ــد،  ــه اش منوده ان ــق آزادی ترجم ــب ح ــه طل ــه و ب ــی یافت ــاوان« دگر دیس ــه »ت ــون ک ــت دارم، اکن ــرگ رس صحب ــل م دالی
ــب  ــده ایم در طل ــوم ش ــرگ محک ــه م ــان« ب ــوی »آن ــه از س ــا« ک ــت؟ »م ــام داش ــت و رسانج ــی از عاقب ــوان باک ــا میت آی
ــه کــرده ی خــود  ــز ب ــان نی ــا آن ــم، آی ــالش بوده ای ــان بهــرت و عــاری از حق کشــی در ت ــه ســوی یــک جه ــه ای ب یافــنت روزن
ــتگیر  ــی دس ــت زخم ــی می گف ــت، یک ــزی می گف ــس چی ــر ک ــید ه ــوش می رس ــه گ ــد ب ــل بن ــا از داخ ــد؟ زمزمه ه واقف ان
شــده و دیگــری زیــر لــب نجــوا می کــرد کــه ســخت شــکنجه شــده تــا دم مــرگ رفتــه و برگشــته. هــر روز کــه می گذشــت 
ــورد  ــدان آورده می شــدند در م ــه زن ــرادی ب ــه ســلول های انف ــوردش بیشــرت می شــد. کســانی ک ــا در م حــرف و حدیث ه

شایان سنه

دریغا!
شیرآهن کوه مردا
که تو بودی

وی بازگــو می کردنــد، کــه چگونــه او بــا ا        راده ای پوالدیــن و قامتــی اســتوار بــا مقاومتــی کــم نظیــر از باورهایــش پاســداری منــوده و تحــت 
ــد رسوهــای آزاد میهــن اش رس خــم نکــرده و رس  ــه و هامنن ــرار گرفت ــط جســمی و روحــی ق ســخت ترین و ددمنشــانه ترین شــکنجه و رشای
بــه آســامن می ســاید. روز هــای زنــدان یکــی پــس از دیگــری می گذشــت، 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 قــرار گرفتــه اســت. شــاید تــا انســان 
در ایــن رشایــط قــرار نگرفتــه باشــد، برایــش قابــل درک نباشــد تصــور چنیــن وضعیتــی. تاثیــرات شــکنجه و آزار بــر بدنــش منایــان بــود. امــا 
خوشــحالی عجیبــی در چهــره و رفتــارش خودمنایــی می            کــرد. شــاید خوشــحالیش بدیــن دلیــل بــود کــه راه مقاومــت را برگزیــده اســت. بیشــرت 
ــم  ــتان کم ک ــای تابس ــای طاقت فرس ــد. گرم ــدان آورده ان ــه زن ــات ب ــای اطال ع ــه او را از دخمه ه ــود ک ــن ب ــی از ای ــا حاک ــنید ها و گفته ه ش

داشــت رو بــه خنکــی می رفــت، از تغییــر طلــوع و غــروب خورشــید و کوتــاه شــدن روز مشــخص بــود کــه پاییــز در راه اســت.

 بعد هــا کــه او را در یکــی از ســلول ها از نزدیــک دیــدم بــا پرســیدن تــو احســان فتاحیــان هســتی)؟( اولیــن آشــنای مان آغــاز گشــت، بعــد از 
او پرســیدم احســان )فتاحیــان( جرمــت چیســت؟ بــا آن لهجــه کــوردی شــیرین منطقــه کرمانشــاه بــا صــدای رســا جــواب داد سیاســی هســتم. 

آری، شــهید احســان هــر روز مصم تــر از پیــش بــا  عزمــی راســخ و گام هــای اســتوار راه خــود را، یعنــی مبــارزی مقــدس در جهــت دســت یابی 
بــه آزادی راســتین ادامــه داد. بــا وجــود آنکــه چندیــن مرتبــه از طــرف نیروهــای اطالعاتــی بــه دخمه هــای شــکنجه منتقلــش کــرده بودنــد 
تــا شــاید اعــرتاف تلویزیونــی بگیرنــد و بــا ابــراز ندامــت و پشــیامنی از باورهایــش روی گردانــد. امــا هــر  بــار، بــا مقاومــت بی ماننــد احســان 
ــا قصــاوت و ســنگدلی عــری کــه پــس مانده هــای  ــارزه ی را آغــاز منــود، جنگــی ب ــن راه جنــگ و مب مواجــه می شــدند. آری احســان در ای
درندگــی نظــام برده داریســت. مبــارزه ی احســان، مبــارزه ای بــر   علیــه دشــمنان قســم خوردی انســانیت و اراده ی معطــوف بــه آزادی انســان 
بــود. او بــا آگاهــی از ســختی و مصائــب موجــود در ایــن راه، پــای بــه میــدان مبــارزه ی آزادی و برابری خواهانــه گــذارده بــود، بــا اعتقــادی 
راســخ و اعتــامدی مملــو از صداقــت پــای در ایــن مرحلــه از زندگــی خــود می گــذارد. تــا آخریــن نفــس در راه آزادی و آزاد زیســنت بــه ســوی 
میعــادگاه عاشــقان گام بر داشــت در ایــن وادی لحظــه ای، رس بــه ســازش  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. 

ــرود  ــن ف ــه زمی ــم، هــر شــب ســتاره ای ب ــه تصــورت می کن ــن این گون ــو را. م ــم، ت ــم، بشــنوم، تصــور کن ــو... می خواهــم بیین ــق بگ ــو رفی بگ
ــو اســت.  ــن آســامن  غــم زده، غــرق ســتاره ی چــون ت ــد و ای می آی

ــه الی  ــا از الب ــه ت ــش گرفت ــاهو را پی ــتان ش ــه راه کوهس ــی ک ــش جوان ــی آورم در پوش ــادت م ــم؟ بی ــورت کن ــه تص ــه ؟ چگون ــو چگون ــو بگ ت
ــت ...!  ــرم نیس ــا ج ــدام از اینه ــچ ک ــی هی ــت. ول ــاب اس ــن آفت ــدش رسزمی ــه مقص ــد ک ــی برس ــه کاروان ــوط ب ــوخته بل ــای س جنگل ه

امــا می دانــم، تعلــق بــه خلــق کــورد ســخت اســت و گریــز از آن نامــردی... رفیــق آســوده بخــواب کــه مــرگ ســتاره، نویــد طلــو ع خورشــید 
اســت. تعبیــر خــواب چوبه داریســت کــه هــر شــب در رسزمینــامن خــواب مــرگ می بینــد. تولــد کودکــی، بــر دامنــه زاگــرس کــه بــرای ظلــم 

ــا می آیــد. ــه دنی و ســتم، ب

آرام و غریبانــه تنــت را بــه خــواب بســپار و بــه زهــدان زمیــن بوســه بــزن بــرای فــردای رویــش و رســنت ... فقــط رفیــق بگــو ... می خواهــم 
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 بــر زبــان بیــاورم کــه زانویــم نلــرزد، بگــو می خواهــم بدانــم کــه دمل نلــرزد آنــگاه کــه بــه پشــت رس می نگــرم... 

آری احســان هنــوز صدایــت را در ذهــن و گوشــم بــه یــادگار دارم کــه می گفتــی کوردســتان بــا ارزش تریــن فرزنــدان خویــش را فــرا می خوانــد 
تــا طلــوع خورشــید را بــرای تولــدی دوبــاره نظاره گــر باشــد و بربلنــدی کوه هــای میهــن ات و در داالهــوی زادگاه ات رسود »ای رقیــب« را بــا 
بانگــی انقالبــی دوبــاره بــرای خلقــت بــه هــزار نغمــه می خوانــی و روایــت می کنــی داســتان دوبــاره زیســنت و چگونــه بایــد زیســنت را، بــرای 

رفقانــت در کوهســتان ها آزاد ........
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زنده آنان اند که پیکار می کنند

 آنان که جان و تن شان از عزمی راسخ آکنده است

 آنــان کــه از شــیب تنــد رسنوشــتی بلنــد، بــاال می رونــد و پیوســته  در خیــال خویــش 
آرزویــی بــزرگ دارنــد و هدفــی مقــدس..... 

اوج دســتگیری های ســال های 1387 بــود کــه روزانــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم را بــه 
اتهــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی از شــکنجه گاه ها و ســلول های انفــرادی دســتگاه های 
امنیتــی بــه زنــدان می آوردنــد. خرهــا حاکــی از آن بــود دســتگاهای امنیتــی، یکــی از 
ــر  ــد. ه ــرت می گردی ــه بیش ــایعات روزان ــد. ش ــتگیر منوده ان ــه را دس ــان منطق فرمانده
ــوان خــر  ــه عن ــد ب ــه آن می افــزود و در کمــرت از یــک ســاعت در بن کــس چیــزی را ب
موثــق مــورد تاییــد قــرار می گرفــت. در ایــن روز هــا بــود کــه در زنــدان خــری پخــش 
ــدان  ــه زن ــه قرنطین ــردی اهــل شــامل کوردســتان را ب ــود ف ــی از آن ب ــه حاک ــد ک گردی

آورده انــد.

چنــد روزی در آنجــا بــود، دقیقــا بــه خاطــر دارم روز چهارشــنبه بــود زندانیــان بخــش 
ــده سیاســی  ــه او هــامن  فرمان ــد ک ــتان فهمیدن ــد، دوس ــه را تقســیم می منودن قرنطین
منطقــه اســت کــه در قرنطینــه نگهــش داشــته اند. دوســتان در تــالش بودنــد هــر چــە 
زود تــر او را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد بیـورنــد چنــد روز بــه همیــن منــوال گذشــت 
ــار تخــت  ــا فرســتادند. مــن از کن ــد م ــه داخــل بن ــه ب ــر را از قرنطین ــار نف آن روز چه
نزارگــر رخسارشــان شــدم، ســه نفــر از آن هــا بــا لهجــه کــوردی اردالنــی رساغ وکیل بنــد 
ــرد از  ــگاه می ک ــل را ن ــن داخ ــر ت ــیاه ب ــی س ــا تیرشت ــر ب ــی دیگ ــد آن یک را می گرفتن
نگاهــش معلــوم بــود کــه خســته اســت بــا پرســش یکــی از زندانیــان کــه کــی هســتی 

کاوە ئەواالن
مبارزی به نام  ِ زندان

؟؟؟ جــواب او بــا لهجــه کــوردی کرمانجــی گفــت » ئــه ز کــوردم » )مــن کــوردم( فهمیــدم کــه او خــودش اســت. یکــی از رفقایــامن« 
پێــرشو« بــه ســویش شــتافت و بــا جملــه، خێرهاتــی هــه ڤاڵ  )خــوش آمــدی رفیــق( بــا او بــه گرمــی رس صحبــت را بــاز کــرد. بــه کنــار 
تخــت خویــش راهنامیــش کــرد کم کــم زندانیــان سیاســی دور و بــر او را گرفتنــد و بــا تعجــب بــه او نــگاه می کردننــد پرســش ها 
ــره ای  ــا دله ــم ب ــودم کم ک ــده ب ــره ش ــه او خی ــود و ب ــکم زده ب ــی داد. خش ــخ م ــد و او پاس ــیده می ش ــری پرس ــس از دیگ ــی پ یک
عجیــب بــه پیــش رفتــم. و بــا حســی عجیــب فقــط نگاهــش می کــردم، گویــا در آن هنــگام قــدرت تکلمــم را از دســت داده بــودم. 

ــاڵ«  ــز هەڤ ــە » ســاو و رێ ــد جمل ــردن چن ــا رسهــم ک ــناختم. ب ــه او را می ش ــا سال هاســت ک ــردد، گوی ــن می ک ــم تلقی حســم به
دســت بــە ســویش دراز کــردم و بــا دســت دادن بــا او متــام ذهنــم را درگیــر خویــش کــرد. انــگار آن چنــد لحظــە در خــالء زندگــی 
کــردم بــا صــدای  »پیــرشو » کــە بــە او گفــت » هەڤــاڵ » نارحــت نبــاش کــه دســتگیر شــده ای و اینجــای ! دیگــر اتفاقــی کــه افتــاده. 
ذهنــم رو بــە جــواب او متمرکــز کــردم کــە ناگهــان گفــت » هەڤاڵــی  » مــن نارحــت نیســتم چــه فرقــی می کنــد؟ چــه در قندیــل 
بــه شــهادت برســم و یــا در زنــدان اعــدام بشــوم ! بــا گفــنت ایــن حــرف متــام موهــای بدنــم ســیخ شــد، بــرای 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 بــود. آری دیگــر یکــی را متفاوت تــر از همــه کســانی کــه در اطرافــم بودنــد، می دیــدم. بــا نگاهــی پــر از صداقــت و شــهامت 
روبــرو بودیــم. فــردای آن روز ســخن بــه معرفــی خویــش گشــود و در چنــد جملــە معرفــی منــود، اهــل شــامل میهنم)کوردســتانم( 
از شــهر وان و اســم مبارزاتیــم » زنــدان خانــی روژهــه الت »و اســم مادریــم » شــاکر باقــی » مــدت پانــزده ســال زندگــی خویــش 

را در کوهســتان های کوردســتان در راه مبــارزه و آزادی خلقــم ســپری منــوده ام . 

ــر ســخت ترین شــکنجەها روحــی و  ــد. زی ــرگ شــکنجە منــوده بودن ــاه در ســیاە چالەهــای م ــن م ــده او را چندی ــرگان درن آری گ
روانــی قــرارش داده بودنــد، امــا آن هــا بــا متــام تــوان و ابزارهایشــان توانــای آن را نداشــتند کــه از او اعــرتاف و اطالعاتــی بدســت 
ــگفت زده تر  ــر و ش ــد،  متحی ــپری می گردی ــه س ــه ک ــر لحظ ــد و ه ــده بودن ــرت آم ــه حی ــت او ب ــکنجه گران از مقاوم ــد.  ش آورن
می شــدند و ســواالتی از ایــن قبیــل برایشــان بــه وجــود مــی آمــد. چگونــه پوســت و اســتخوان می تواننــد در برابــر آهــن گداختــه 
ــل تصــور  ــه قاب ــد ک ــه دردی را تحمــل می کن ــد ؟ چگون ــش می کن ــدای باورهای ــش را ف ــک انســان جان ــه ی ــد؟ چگون مقاومــت منای
ــه  ــر آن هــا ب ــه حفــظ زیبایی هــای وجودیــش در براب ــک انســان ب ــود کــه ی ــل درک نب نیســت ؟ آری واعضــان مــرگ برایشــان قاب
ــم زد.   ــا را بره ــد آن ه ــواب پلی ــط خ ــختیرین رشای ــی در س ــتین حت ــت و آزادی راس ــای مقاوم ــه معن ــودن ب ــردازد. ب ــت بپ مقاوم
شــکنجەگران کــە روحشــان بــا پلیــدی در آمیختــە شــدە بــود، منی توانســتند بــە نداهــای مبارزانــی گــوش فــرا دهنــد کــە می خوانــد 

ــد.   ــو می کنن ــی را بازگ ــای تاریخ ــی و نداه ــای  میهن ــادری، رسوده ــای م ــای آزادی ، ترانه ه ــدای  فریاده ن

امــا او بــا ایامنــی راســخ و صداقتــی ماالمــال از شــهامت، پــای در ایــن مرحلــه ی از زندگــی می گــذارد، بــا هوشــیاری و مقاومــت در 
ایــن راە تاریخــی رس بــە ســازش و بردگــی منی نهــاد. بــە خــط فکــری و فلســفەی خویــش دل می ســپارد، تــا او را در ایــن راە پــر پیــچ 
و خــم هامننــد چراغــی روشــن در راە آزادی و آزاد زیســنت. چــرا کــه ایــن مبــارزان بــا مقاومــت خویــش هامننــد رضب آهنــگ تپــش 
قلــب و رگ، همدیگــر را می شناســند، هــر یــک بــا زبــان و رنــگ مختــص بــە خــود همچــون بخشــی از آرایــش طبیعــت، هامننــد 
عقاب هــای کــە بــر بلنــدای قلەهــا بــدون آنکــە نظم شــان بــە هــم بخــورد هامهنــگ بــە هــم می رســند و اتحــاد گسســت ناپذیــری 
را بــە وجــود مــی آورد. اینــان بــه حفــظ ارزش هــا و پایبنــد بــودن بــە باورهایــش در جــدال بــا خدایــان عریــان و شــاهان پوشــیدە 

ارصار می ورزیــد، نــردی را آغــاز کــردە کــە در کنــکاش و مبــارزە بــا آن فقــط بــە پیــروز می اندیشــند .
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ــدە و  ــا وع ــد می خواســتند او را ب ــدە بودن ــرت آم ــە حی ــت او ب ــر مقاوم ــان عــر حــارض در براب ــم کاهن ــرت بگوی ــا به ــامن ی حاک
وعیدهایشــان از آزادگــی و آزاد  زیســنت نســل، مظلــوم دوغــان هــا، مانی هــا، احســان ها، و فرزادهــا و هــزاران مبــارز دیگــر خلقــش 
ــدای آن تداعــی  ــداز ن ــە صــوت طنین ان ــرآورد ک ــرزاد و......  ب ــن جمــالت ،شــیرین، ف ــدای آخری ــادی از ن ــا او فری ــد. ام جــدا مناین
جملــە » مقاومــت زندگیســت » پایەهــای خیال هــای شــوم ددمنشــان را از بنیــان ویــران منــود. آری دیگــر » هەڤــال زنــدان »  متامــی 
مناســبات ذهنیــت وحشــت و تــرس نظــام حاکــم را بــا مقاومــت بی نظیــر خویــش، بــا ایســتار شــکوهمندش در مقابــل نهادهــای 
امنیتــی، دادگاه هــای حاکــم و سیســتم زنــدان، بــه آن هــا فهامنیــد کــه باوری هایــش را بــا هیــچ چیــز معاوضــه و مبادلــه منی کنــد. 

ــه در  ــش ک ــه رفقای ــد ب ــک لحظــه تردی ــدون ی ــان سیاســی در ســال 87 و ب ــذای زندانی ــە در اعتصــاب غ ــود ک او هــامن کســی ب
زندانهــای ارومیــه و اویــن اعتصــاب غــذا کــرده بودنــد پیوســت. هــامن نــدای آزادی رهریش)عبداللــه اوجــاالن( را زمزمــە می کــرد » 
زمانــە یــا بــا تــو را نخواهــم زیســت، یــا تــو را بــا آزادی خواهــم آراســت » نــدای آزادی از درون او را فــرا می خوانــد.  نــدای کوه هــا 
ــای  ــر دامنه ه ــا ب ــد ت ــته تر و رود می گردن ــوند و پیوس ــر می ش ــدک آبی ت ــدک ان ــه ان ــده ک ــرف آب ش ــرات ب ــه ی قط ــدای چک ، ص
پــر از جوانەهــای تــازەی درختــان بلــوط، گــردو و رسو هــای رس بــە آســامن کشــیدە برســند و خــود را بــه آرامــش دشــت بســپارند 

و پیــام تــک تــک اللەهــای کوهســتان  را بــە گــوش فرزنــدان ایــن رسزمیــن برســاند. 

کــە امــروز و یــا فــردا چشــم بــر ایــن جهــان می گشــایند تــا نــام هیمــن، حبیــب، فــرزاد، علــی، فرهــاد و شــیرین را بــر خویــش نهنــد 
و رسزمینــامن بــا یــک هــم آغوشــی تاریخــی، در مهــد متــدن انســانیت فرزندانــی را دوبــارە متولــد کنــد. آری او دانش آموختــه ی 
هــامن  اندیشــه ای اســت. کــە در ســالهای نــە چنــدان دور در شــامل میهــن فرهنــگ مبارزاتــی » مقاومــت زندگیســت » دِر زنــدان 
را بــه ســوی زندگــی گشــود. و میراثــی شــد بــرای فرزنــدان آینــده ی ایــن رسزمیــن. آری ایــن نــدا، نــدای مــام میهــن اســت کــە بــا 

ارزشــرتین فرزنــدان خویــش را فــرا مــی خوانــد. 
ــرد  ــم ک ــتی رۆژهه اڵت ــی رسووش ــی باس ــه  کورت ــدا ب ــی یه که م ــه  به ش ل
قه یــران  تووشــی چ  دا  له به رانبه ریشــی  ده وڵه مه نــده و  کــه  چه نــده  
باســی  به تایبــه ت  به شــه دا  لــه م  ئه مــه وێ  هاتــووه .  گرفتێــگ  و 
ــی چ  ــدا کاوڵ  کاریه کان ــاڵ  ئه ویش ــی و له پ ــه م، قازانجه کان ــتان بک دارس
کاره ســاتێکی لــێ ده که وێتــه ووه . ئه زانیــن له گــۆێ  زه وی دا به گشــتی 
ــه م  ــی ک ــدا رووبه رێک ــکایی زه وییش ــوو وش ــه . له هه م ــکی ی %27ی وش
ئــه م  له ئێرانــدا  بــه اڵم  30یــه .  نزیکــه ی  له ســه دا  کــه   دارســتانه که  
ــه وای  ــه ش و ه ــاو ک ــی جۆگرافی ــه ره ڕای هه بوون ــه  س ــه  زۆر که م رێژه ی
دارســتانی  به گشــتی  دارســتانه .  7ی  لــه   که مــرت  له ســه دا  گونجــاو 
ئێــران %40ی له زنجیــره  چیاکانــی زاگــرۆس دایــه  کــه  ده کاتــه  25%ی 
به ڕابــردوودا بخشــێنین  ئێمــه  چاوێــک  ئه گــه ر  خاکــی رۆژهــه اڵت. 
ــه   ــرۆس ب ــتی و زاگ ــه  گش ــران ب ــتانه کانی ئێ ــۆ دارس ــه  ب ــاتێک ک کاره س
ــا  ــه ش ت ــه  ش ــن. ل ــگای نیگه رانی ــتی جێ ــه وه  به ڕاس ــی که وتووه ت تایبه ت
ــتان  ــتی 20%ی دارس ــه  گش ــران ب ــی ئێ ــردوودا خاک ــه ی راب ــه وت ده ی ح
بــووه ، ئێســتا 8\6ه . زاگــرۆس له ســه دا 50ی دارســتان بــووه و ئێســتا 
ــگای داخــن، ئێســتاش  ــه  جێ ــه م ئاماران ــه  25%ه .  به ڕاســتی ئ دابه زیوه ت
ــه وی دیکه شــی  ــه  50%ی دارســتانه کانی زاگــرۆس نه خۆشــن و ئ ــر ل زیات
ــه   ــه م ره وت ــه ر ئ ــااڵن دان. ئه گ ــن و ت ــووتان وبڕی ــه ی س ــر هه ڕه ش له ژێ
بوونــی  دارســتانێک  دا  نزیــک  له داهاتوویه کــی  هه بێــت  درێــژه ی 
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ــاره .  ــزده  ســه دۆم هیکت ــدا پان ــه . له ئێران ــار دارســتان هه ی ــادا 6 ده هــۆم هیکت ــک له دونی ــۆ هــه ر تاکێ ــن له ب ــت، میانگی نامێنێ
بــۆ رۆژهــه اڵت چــوار ده هــۆم هیکتــاره . دارســتانه کانی زاگــرۆس زیاتــر لــه  90%ی داربــه ڕوون. ئه وانــی تــری جۆراوجــۆرن وه ک؛ 
ــاری  ــال و به ختی ــد. چوارمح ــی و ... هت ــه زوان، ته رب ــه ، ق ــه م، تایل ــه وان، مه ڵه ــو، ئه رغ ــژ، شــه هێن، کێک ــێ ، گۆێ ــادام، هه رم ب
ــتانه .  ــه  دارس ــه م پارێزگای ــه  60%ی ئ ــه . ک ــزگای ئێران ــن پارێ ــتان تری ــڕ دارس ــۆڕن پ ــتوانی ل ــه  دانیش ــووج ک ــدی یاس ــه  ناوه ن ب
ــش.  ــاڵ  پێ ــه زار س ــازده  ه ــه  ی ــر ل ــۆ زیات ــه وه  ب ــژووی ده گه ڕێت ــه  مێ ــن داره  ک ــه زوان کۆنرتی ــه وه کان داری ق ــێ  لێکۆڵین ــه  پ ب
هه ندێــک جێــگا هــه ن کــه  پێشــرت دارســتان بــوون، بــه اڵم ئێســتا بــه  ئاســته م ئاســه واری دارســتان یــان پێــوه  دیــاره  وه ک ناوچه ی 
ــتانه کانی  ــی دارس ــوون و له ناوچوون ــک ب ــۆکاری وش ــی ه ــانی ئێران ــه ی کارناس ــه  وت ــنه . ب ــاری س ــه  ش ــه ر ب ــی س که اڵته رزان
ــی دارســتان  ــره  له ناوچوون ــازاره . بگ ــه م ئ ــۆ ئ ــه  ب ــا هــۆکار نیی ــه  ته نی ــه اڵم ئه م ــاوه . ب ــی ئ ــه م بوون ــرۆس وشکه ســاڵی و ک زاگ
ــاری  ــراوه ی کاروب ــه ی رێکخ ــه  وت ــه  ب ــره  ک ــی ت ــه وه  هۆکارێک ــاڵی. ئاگرکه وتن ــی و وشکه س ــۆکاری بێ باران ــه  ه ــۆ بووه ت ــۆ خ ب
ــار دارســتان ســووتاوه ، بێ گومــان  ــردوودا 120 هــه زار هیکت ــه  6 ســاڵی راب ــه  ل ــی ی ــران کــه  ده زگایه کــی ده وڵه ت دارســتانی ئێ
ــان  ــد منوونه یه کی ــه  چه ن ــاژه  ب ــن ئام ــۆکاره کان زۆرن، ده توان ــه . ه ــه و هژماره ی ــر ل ــوتاو زۆر زیات ــتانی س ــژه ی دارس ــه م رێ ئ
بکه یــن. بڕیــن و قاچــاخ کردنــی دار. بڕینــی دار و بــه  کێڵگــه و بــاغ کردنــی جێگاکــه ی، بڕینــی دار و فڕۆشــتنی جێگاکــه ی بــۆ 
ــرم  ــه ، ک ــه ، هاڕی ــۆری کول ــه وه ر له ج ــک جان ــی هه ندێ ــردن، هاوردن ــده کان، خه ڵووزک ــار و گون ــک ش ــته جێ بوون له نزی نیش
ــی  ــته وه یه . راوکردن ــاراوه ی له پش ــتێکی ش ــه ش ده س ــه ن. ئه م ــی ده ک ــی نه خۆش ــۆن و تووش ــه اڵی دار ده خ ــه  گ ــه  ک و په پوول
ــه راز و ســمۆره . کاوڵ  کــردن به هــۆی  ــه  وه ک ب ــان هه ی ــی به رچاوی ــه وه ی دارســتان دا رۆڵ ــۆژه ن کردن ــه  کــه  له ن ــه و ئاژه اڵن ئ
کێشــانی جــاده و رێــگای بێ جێگــه و بێ که ڵــک. به ســتنی به نــداو، کێشــانی کاناڵــی ئــاوی به نــداوه کان بــه  درێژاییه کــی 
ــاددی و  ــواری م ــن و ب ــاح له دارســتان ده ڕوان ــه  چــاوی ته م ــا ب ــه  ته نی ــی که ســانێکه  ک ــی حه شــیمه ت، هه بوون زۆر. زیادبوون
قازانجــی تاکه که ســی خۆیــان له به رچــاو ده گــرن وه ک ئه وکه ســانه ی کــه  دارســتانێکی زۆر ده بــڕن و داری میــوه  له جێگاکــه ی 
ــه   ــت ب ــه  ئه بێ ــه و که س ــه  ئ ــه  ک ــگ نیی ــرت گرن ــه . ئێ ــی زۆر باش ــش کارێک ــانێکی تری ــان و زۆر که س ــه ڕای خۆی ــن و ب ئه چێن
خاوه نــی ئــه و شــوێنه و که ســی تــر ناتوانێــت که ڵــک لــه و جێگایــه  وه ربگرێــت. ســه ره ڕای ئــه وه  کــه  شــوێنێکی گشــتی بــووه  
ــۆ  ــت. ب ــاو ده چێ ــاڵ  له ن ــد س ــه  و دوای چه ن ــی زۆر کورت ــوه  ته مه ن ــه وه . داری می ــه ک که س ــه اڵتی ی ــر ده س ــه  ژێ ده که وێت
ــۆ  ــۆ خ ــش ب ــرن. ئه وی ــات وه رده گ ــه می دژه  ئاف ــیمیایی و س ــوودی ش ــک له ک ــوه  که ڵ ــان داری می ــوه  ی ــی می به رهه مهێنان
ــتان.  ــۆ کاول کاری دارس ــوو ب ــه  بیان ــه ژاری ده که ن ــکاری و ه ــر بێ ــانێکی ت ــت. که س ــت ده گه یه نێ ــه  رسووش ــی زۆر ب زیانێک
ــی  ــی خۆماڵ ــۆن به رهه م ــه  هــه زاران ت ــا ب ــه . ی ــدا هه ی ــه ر له رۆژهه اڵت ــه ی بای ــه م کێڵگ ــه وه دا به هــه زاران دۆن ــاڵ  ئ ــه اڵم له پ ب
ــه وه   ــه  نرخێکــی زۆر گــران ده گه ڕێت ــه  ده ره وه ی رۆژهــه اڵت. دوای گۆڕانکارییه کــی کــه م ب ــه  نرخێکــی زۆر هــه رزان ده برێت ب
ــۆ  ــه  ب ــه و به رهه مان ــه  ئ ــک ک ــی کارگه گه لێ ــاوا کردن ــۆ ئ ــه ره وه  ب ــه  ب ــت بده ین ــان ده س ــه  خۆم ــه وه ی ک ــان. بێ ئ ــۆ خۆم ب
ــه   ــه وه  ک ــۆی ئ ــه  ه ــش ده بێت ــن. ئه مه ی ــارده ی ده ره وه  بکه ی ــه ت هه ن ــا ته نان ــازاڕ و ی ــه  ب ــن و بینێرین ــه راوه ری بکه ی ــۆ ف خ
هــه زاران کــه س له بێــکاری رزگاریــان بێــت. له راســتی دا دارســتان خــۆی باشــرتین ســه رچاوه ی ئابوورییــه . ئه گــه ر بــه  باشــی 
ــی  ــۆ چنین ــه ک ب ــه  ن ــۆ منوون ــن. ب ــه م دا رابگری ــه رچاوه ی به ره ــه م و س ــوان به ره ــه نگی له نێ ــن و هاوس ــی لێوه ربگری که ڵک
ــه  مــرۆڤ  ــک ک ــی زهنیه تێ ــن. دروســت بوون ــه  هه مــوو ببڕیی ــۆی داره ک ــه ل و پ ــک پ ــان دار مه ڵهه مێ ــه  ی به رهه مــی دارچوال
ــه  هــه ر جــۆره  کاول  ــی ب ــه  ده کات و ره وای ــه  ده ســه اڵتداری له ســه ر ژینگ ــت و هه ســت ب خــۆی جــودا له رسووســت ده زانێ
کاری به خــۆی ده دات. نه کردنــی کاری فه رهه نــگ ســازی له الیــه ن ده زگا و راگه یاندنــه  حکومیــه کان. ده ورپێــچ کردنــی 
دارســتان بــه  مــادده ی یاســایی و ده ســت نیشــان کردنــی ســزا بــۆ تاوانبارانــی دژه  ژینگــه  ئــه م ســزایه ش بــۆ کاول کاریه کانــی 
تــه رح و پــڕۆژه ی ده وڵه تــی یــا مافیــا و که ســانی خۆیــان کار نــاکات، ته نیــا چینــی هــه ژاری کۆمه ڵــگا له خــۆ ده گرێــت هــه ر 
بۆیــه  زهنیه تێــک دروســت بــووه  کــه  ئه وانیــش تۆڵــه ی ده ســه اڵت له ژینگــه  ده گرنــه وه . بــۆ کاول کاری دارســتان ئێــران له نــاو 

شــه ش واڵتــی یه که مــی جیهــان دایــه . ئه مه یــش ده گه ڕێتــه وه  بــۆ به رپرســیار نه بوونــی به ڕێوه به رانــی ده ســه اڵت. 

قازانجه کانی دارستان بۆ رسووشت:

جیهانــه .  ژیانــی  کۆمه ڵــگای  جۆره کانــی  ده وڵه مه ندتریــن  جێــگای  ئــه وه ی  بــۆ  هه یــه   ژیانــی  گرینگیه کــی  دارســتان 
ــه وای  ــه ش و ه ــوان ک ــه نگی له نێ ــی هاوس ــاراوه یه . راگرتن ــدا ش ــارساو تێ ــرناو و نه ن ــی نه بی ــاو ئاژه ڵ ــۆره  گی ــه زاران ج به ه
ــاران له ئێــران  ــاران. بــۆ وێنــه  رێــژه ی ب ــه  تایبــه ت ب ــاران زۆره  ب هه مــوو جیهــان، له شــوێنی دارســتاناوی دا بارانــی به فــر و ب
دا بــه  گشــتی 250م.م. بــه اڵم له زاگــرۆس دا 600 م.م. ئــه م رێژه یــه  له جیهــان دا بــه  گشــتی 750م.م. تــازه  ئــه م رێــژه  

لــه  چــاو بــه ڕی به بۆنــه ی له ناوچوونــی دارســتانه وه  زۆر داکه وتــووه . دارســتان پێــش له هــه ره س کــردن و داڕمانــی 
به فــر و زه وی ده گرێــت، پێــش له به فێــڕۆ چوونــی ئــاوی به فــر و بــاران ده گرێــت. بــه  هــۆی ئــه وه ی کــه  جێــگای 
دارســتاناوی خاکه کــه ی بــۆژه  رۆچوونــی ئــاو بــۆ ژێــر زه وی ئاســانرته و ئــاوی ســفره کانی ژێــر زه وی زیاتــر ده کات. پێــش 
ــی  ــش له رابوون ــت. پێ ــز ده گرێ ــه بای به هێ ــۆز و ره ش ــش له باه ــت. پێ ــاک ده گرێ ــۆردنه وه ی خ ــاو و ش ــانی الف له هه ڵس
ــت  ــاک دروس ــرت خ ــانتی م ــه ک س ــاڵ  ی ــۆن س ــه ک ملی ــه  ی ــه  ب ــگای ئاماژه ی ــت. جێ ــن ده گرێ ــۆڵ  باری ــۆز و خ ــه پ و ت ت
ــه   ــه وه ی ک ــت. وه ک ئ ــاوه  بچێ ــاو و ب ــه  ده م ئ ــرت خــاک ب ــانتی م ــه ک س ــه  دوو ســێ  ســاڵ  ی ــه  ب ــه اڵم له وانه ی ــت. ب ده بێ
ده بینیــن بارینــی خــۆڵ  و تــه پ و تــۆز بووه تــه  هــۆی قه یرانێــک لــه  واڵتانــی ده وروبــه ر بــه  تایبــه ت ئێــران و رۆژهــه اڵت 
ــتانی  ــه ڕی دارس ــتان رووب ــی عه ره بس ــه  واڵت ــی دا. بۆمنوون ــی عه ره ب ــه  له واڵتان ــژ و گیای ــتان و گ ــی دارس ــۆی نه بوون به ه
ــه ک  ــۆز رابگرێــت. داربه ڕووی ــه پ و ت ــۆن ت ــار دارســتان له ســاڵ دا ده توانێــت 60 ت ــه ک هیکت ــه ری هــه ر ی ســفره . به ڕووب
ــۆ خــۆ  ــتان ب ــه  خــاک. دارس ــه وه  ب ــه اڵو هــه ژگ و داری وشــک دیســان ده بن ــن ده کات. گ ــه س دابی ــد ک هه ناســه ی چه ن
ــن ئێمــه   ــاش ئه زانی ــرۆس دارســتانه . ب ــه  گه شــتیار رووده کا له زاگ ــک له هــۆکاری بنگه هــی ک شــوێنێکی گه شــتیارییه  یه کێ
ــان  ــک م ــده  که ڵ ــرۆس چه ن ــه ت دانیشــتوانی به شــی دارســتاناوی زاگ ــی کوردســتان به تایب ــورد له رۆژهه اڵت ــی ک وه ک گه ل
ــژان،  ــۆ خــواردن پێ ــه وه ی زســتان، ب ــۆ خۆگــه رم کردن ــه داری وشــک ب ــداری، ل ــۆ ئاژه ڵ ــووه . له گــه اڵی ب له دارســتان وه رگرت
ــتان  ــدا دارس ــاڵ  ئه ویش ــه ره . له پ ــی خانووب ــت کردن ــۆ دروس ــووری(، ب ــبی )ئاب ــواردن کار و کاس ــۆ خ ــی ب له به رهه مه کان
چه نــده  گه لــی ئێمــه ی له کاتــی قــات و قــڕی و هێرشــی دوژمــن و لــێ شــێواوی دا پاراســتووه . هیــچ له خۆمــان پرســیارمان 
ــووه ؟ قــه ت بیرمــان  ــی به رچــاوی هه ب ــی دا رۆڵ ــی ئێمــه و پێشــکه وتنی مرۆڤایه ت ــه  ژیان ــده  ل کــردووه  کــه  دارســتان چه ن
لــه وه  کردوه تــه وه  کــه  النکــه ی منداڵــی مــان له چــی بــوو؟ ده مێــک ئێمــه  چووینــه  فێرگــه  تــا فێــری زانســت بیــن قه ڵــه م 
و ده فتــه ر و پرتووکــی ئێمــه  له چــی بــوون؟ مێــز و کورســی، فێرگــه ی ئێمــه  لــه  چــی بــوون؟ کاتــی پیــری کــه  ده ســت و 
ــا  ــن بۆمــان ت ــه س نیی ــه م شــتانه  ب ــه دات؟ ئ ــه زه وی ن ــت، کــه  ڕوومــان ل ــه رزۆک ئه بێــت چــی ده ســتامن ئه گرێ القــامن ل
ــن؟ به ڕاســتی دارســتان  ــیار بزانی ــۆ پاراســتنی خــۆ به رپرس ــن و ب ــه وه  له دارســتان بڕوانی ــز و حورمه ت ــڕ له رێ ــی پ به چاوێک
شــیاوی ئــه وه  نییــه  کــه  له المــان پیــرۆز بێــت؟ هیــچ بیــر ده که ینــه وه  کــه  کۆتــه  دارێکــی بــڕاو یــا چله دارێکــی ســووتاو 
یــا بنه دارێکــی وشــک بــوو نــاوی ئێمــه  ده ســپێرنه  الپه ڕه کانــی مێــژوو؟ ئــه و ده م نه وه کانــی دوارۆژ و داهاتــوو چــی بــه  
ئێمــه  ده ڵێــن؟ ئێمــه  چ واڵمێکــامن هه یــه  بــۆ ئــه وان؟ بــۆ ئــه وه ی کۆمه ڵــگای ئه مــڕۆی ئێمــه  بتوانیــن ویژدانــی خۆمــان 
ــڕ  ــن ب ــاده ن ب ــه  ده ســت له به رۆکــی داره کان به رن ــران و کاره ســاتانه  ک ــه م قه ی ــن ئ ــت چــی بکه ی ــن، ئه بێ ئاســووده  بکه ی
ــان  ــن. باهه مووم ــز بکه ی ــان دا به هێ ــه ری له خۆم ــاوه ڕی گه وه ــار و ب ــا بڕی ــت ته نی ــی ناوێ ــی زۆر قورس ــن؟ کارێک بکه ی
خۆمــان به به شــێک لــه دار و دار بــه  به شــێک له وجــوودی خۆمــان بزانیــن. به ڕاســتیش هــه ر وایــه  ئێمــه  له شــه و و رۆژدا 
ــه   ــه و ک ــتان. وه ک ئ ــه  دارس ــتی بده ین ــتی ئاش ــان ده س ــه وه  باهه مووم ــه ک ده گۆڕین ــه ڵ  ی ــه کامنان له گ ــه واوی هه ناس ت
ــرکار  ــه ر داگی ــا له هه مب ــه وه . ب ــه و بکه ین ــۆ ئ ــه ، ئێمه یــش باوشــی خۆشه ویســتی ب ــۆ ئێمــه  ئاوه اڵی ــڕ له ســۆزی ب باوشــی پ
و کاول کاره کانــدا بێ ده نــگ نه بیــن. بــا ئیــرت له وشــه ی به مــن چــی ده ســت هه ڵگریــن، بــا هه ڵوێســتی راســت و 
ــوو  ــان به خــۆزا به هه م ــک زی ــه  دارێ ــی چل ــه  له ناوچوون ــن ک ــه  بگه ی ــه و قه ناعه ت ــاش ب ــێ  ب ــت، ئه ب ــان هه بێ دروســت م
بوونه وه ره کانیــه ه  ئه گه یه نێــت، بــا بــۆ پــه روه رده ی منداڵــه کان و کۆمه ڵــگا هه نــگاوی جــددی بنێــن. بــا کلتــووری 
ــی  ــێکدا چاندن ــه ر که س ــی ه ــک بوون ــاڵڕۆژی له دای ــت دا له س ــی زه رده ش ــوو له ئاین ــن. وه ک ــش بخه ی ــزی پێ ژینگه پارێ
ــی  ــام خاوه ندارێت ــی نه م ــدا به چاندن ــی خۆی ــاڵڕۆژی له دایکبوون ــۆ له س ــه ر ئاپ ــدا رێب ــوو. له ئه مڕۆش ــه رک ب ــک ئ نه مامێ
لــه و کلتــووره  کــردووه . حه زره تــی محه مــه د ده ڵێــت: »ئه گــه ر خه ریکــی چاندنــی نه مامێــک بوویــت و خه به ریــان 
ــار  ــش و بڕی ــی ئێمه ی ــه ر تاکێک ــۆ ه ــک ب ــه  چاندێ ــت ب ــی دار ببێ ــا چاندن ــه ». ب ــه ت بچێن ــۆ نه مامه ک ــه ، ت ــه  قیامه ت دا ک

ــن. ــه وز رابگری ــتامن س ــت و هه س ــن و ده س ــام بچێنی ــه م 5 نه م ــی ک ــاڵ  دا الن ــامن له س ــه ر که س ــن ه بده ی
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 بر گرفته شده از، وب سایت مورای بوکچین

مرتجم: شیالن کردستانی

Murray Bookchin : متولد 1921 نيويورك؛ در 1930 به جنبش جوانان كمونيست پيوست؛ از سوسياليست های 

آزاد یخواه و پيشاهنگان جنبش اكولوژی اجتامعی در آمريكا است. فلسفه ی او مبتنی بر اكولوژی اجتامعی می باشد.

پس از مرگ مورای بوکچین در ۳۰ جوالی ۲۰۰۶، مجلس حزب کارگران کوردستان)PKK( به 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 می کنم. 

ادای احرتام پ.ک.ک به بوکچین  

مورای بوکچین، یکی از بزرگرتین دانشمندان قرن بیستم محسوب می گردد ، که اکنون در میان ما نیست. ما به خانواده، 
دوستانش و متامی کسانی که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کنند، تسلیت می گوییم. اندیشه ها، مبارزه و شور او 

برای آزادی از طریق متامی  انسان های که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می منایند، ادامه خواهد داشت. بوکچین آگاهی 
جامعه ی انسانی را با شناساندن آگاهی زیست محیطی گسرتش داد. او تفکر »اکولوژی اجتامعی« را به ما معرفی کرده 
و بدین خاطر جامعه ی انسانی از او به نیکی یاد خواهد منود. نظریه وی همچنین خدمت بزرگی به دستیابی جامعه ی 
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 می گردد که کمک می مناید، بر کاستی های تئوری سوسیالیستی غلبه 

کنیم. به وسیله آن نقاط ضعف مهم قرن های نوزده و بیست، تئوری سوسیالیستی از میان رفته است. بوکچین روشنفکری 
بود که ستیزه جویانه خود را وقف آرمان های آزادی، برابری و دموکراسی کرده بود. از او به عنوان روشنفکری که پیکار با 

علم گرایی را تکمیل کرد، یاد خواهد گردید. در واقع این ویژگی بود که وی را قادر می ساخت به طور مداوم اشتباهات 
یا نقایص را مشاهده و به آنها بپردازد. از این رو وی، روشنفکری انقالبی بود که کاستی ها یا خطاهای مارکسیسم را 
به خوبی نقد کرد. در روش انتقادی وی، سهم بزرگی به آرمان های چون، آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم اختصاص 

ما از مورای بوکچین آموخیتم

داده شده است. او رسمایه داری را که جامعه ی انسانی را به مرز انقراض کشانده است، را با جزئیات بسیار و دقت فراوان مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داد؛ با اثبات اینکه رسمایه داری بد ترین سیستم تاریخ انسانی است، افق های جدیدی را در مبارزه علیه آن گشود. تعریف او از 
رسمایه داری به شکل یک بیامری رسطانی است که جامعه ی انسانی و طبیعت را تحت تاثیر خود قرار داده است، ابراز می گردد. همچنین 

اثبات کرد که بدون شک مبارزه برای توسعه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم نه یک انتخاب که یک رضورت است. بر خالف ادعا کسانی که 
انتقاد جدی علیه مارکسیسم  و سوسیالیسم، را حمله به مارکسیسم و یا تضعیف سوسیالیسم می پندارند، ما معتقدیم که ]این انتقادات[ به 

توسعه تئوری سوسیالیسم و بنا نهادن آن بر شالوده های محکم تر از پیش، یاری می رساند. بر این مبنی می توان مدعی بود که سوسیالیست ها 
بخاطر ایده هایی که او پرورش داده، بسیار مدیونش می باشند. با وجود کاستی های جدی نظریه او و تکرار خطاهای »سوسیالیسم واقعا 

موجود«، هیچ چیز از اهمیت کار های وی منی کاهد. یکی از مهم ترین یافته های 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 آنارشیست ها بیان شده باشد، 

اما به هر حال بوکچین به ما، نشان داد که چگونه این موضوع واقعیت می یابد و پیش  روی ما افق های جدیدی باز منود. به منظور بنا نهادن 
ساختاری غیر دولتی 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 منی تواند به مبارزه برای دموکراسی،آزادی و 

سوسیالیسم بپردازد. او نشان داد که این یکی از بزرگرتین اشتباهات مارکسیسم بحساب می آید. از این رو وی به بهبود درک ما از این مسئله 
یاری رسانید تا سوسیالیست ها در آینده، در هامن دام نخست سقوط ننامیند. کسانی که به آرمان های دموکراسی و سوسیالیسم پایبندند، 
اگر خواهان آنند که قربانی دیگر انواع سیستم های رسکوب گر نگردند، بایستی تحلیل ها 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 تالش هایش، عظیم بوده است. این کامال واضح است 
که بوکچین در طول زندگی خود دوره های سخت و نامطلوبی از مبارزه را داشته است. جزمیت کلی و رویکردهای نادرست مارکسیست ها 

با هم به همراه عدم تحمل تفکرات جایگزین مانع از ابراز وجود، بوکچین گشت. این نحوه ی برخورد با موضوع باعث گردید، کسانی که 
آرمان هایشان رسشار از آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم بود، نتوانند بسیار زودتر از اندیشه های او بهره مند گردند. جنبش های اکولوژیک 

نتوانستند خود را از سیستم جدا کنند و این متحد شدن با سیستم)رسمایه داری( عامل دیگری بود که چرا اهمیت ایده ها 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 می دارد. 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 ویژگی های شخصی بوکچین است که مانع از فاسد شدن ذهنش 

می گردیدند. بوکچین سهم خود را برای تبدیل کردن قرن بیست و یک به قرن سوسیالیسم، ادا کرد. آنهایی که برای آزادی و دموکراسی 
مبارزه می کنند به بهره  گرفنت 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 )PKK( نیز از بوکچین آموخت. سهم اعطایی او به 
نظریه اکولوژی اجتامعِی رهر ما )عبدالله اوجاالن( همیشه به یاد خواهد ماند. برای رسیدن به سوسیالیسم  دموکراتیکی که ما در نظر داریم، 

کار های او در زمینه ایده های کنفدرالیسم، نظریه او در مورد دولت، قدرت و سلسله مراتب صورت پذیرفته، می تواند 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 جامعه ای که یک کنفدرالیسم دموکراتیک حقیقی 
و قابل ملس را بنا نهاده است، عملی می کنیم. ما امیدواریم که متامی دانشمندان علوم اجتامعی و انقالبیون، به ویژگی های بوکچین، اصول، 

آگاهی، ارزش های اخالقی-انقالبی، او دست یابند و بیشرت از هر چیز در زندگی خود عملی منایند.  

بوکچین منرده است، او از طریق کار های خود و کار های دیگران زندگی خواهد کرد . 

 مجلس حزب کاگران کردستان
PKK 

اوت ۲۰۰۶
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اندیشــه ی انتقــادی کورنلیــوس کاســتوریادیس بــا آن کــه مدتــی 
ــری  ــّکل فک ــر تش ــا ب ــت، ام ــوده اس ــگان نب ــرتس هم ــی در دس طوالن
ــر کشــورها  ــر فرانســه و دیگ ــاله ی اخی جریان هــای سیاســی بیست س
ــر  ــاب در براب ــار کت ــه انتش ــن هم ــا ای ــت. ب ــوده اس ــر نب ــز بی تأثی نی
جنــگ بــه ســال 1981 و ورود وی بــه »مدرســه ی مطالعــات عالــی در 
ــت  ــا اهمی ــار 1980 موجــب شــد ت ــی« در به ــوم اجتامع ــه ی عل زمین
فکــری و اصالــت خالقــه ی اندیشــه ی کاســتوریادیس در خــارج از 

ــود. ــت ش ــز دریاف ــی نی ــنفکران پاریس ــدود روش ــوب مح چارچ

ــور  ــه درخ ــت ک ــی را دارا اس ــتوریادیس جای ــری کاس ــروزه کار فک ام
از  برخاســته  فکــری وی  کار  فلســفی و سیاســی  ارزش  اســت.  آن 
نگاهــی اســت کــه وی بــه جهــان کنونــی دارد. نگاهــی کــه همــراه بــا 
روشــن بینی متحیــر اســت و همــراه بــا ریشــخند نگــران، و می کوشــد 
ــه  ــه ب ــد »ک ــوخ کن ــش هایی« رس ــگفت انگیز پرس ــره ش ــه درون »گ ب

 کورنلیوس کاستوریادیس
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ــه  ــه در موضــوع سیاســت ب ــم چگون ــم و ببینی ــال کنی ــگاه را دنب ــن ن ــا ای ــا در اینجــا در صــدد آن هســتیم ت ــد«. م هســتی انســان مربوط ان
می پــردازد. کاوش 

ــاد شــوروی در  ــده ی بوروکراســی در اتح ــتالین« و پدی ــب کاری اس ــر »فری ــش ب ــتوریادیس، از نخســتین انتقادهای ــوس کاس ــار کورنلی ــام آث مت
ــاره ی  ــِف دوب ــم و تعری ــِد مارکسیس ــا نق ــری، و ت ــارزه کارگ ــازمان دهی مب ــد و س ــه داری جدی ــرک رسمای ــل تح ــا تحلی ــای 40 و 50، ت دهه ه
نظریــه ی انقــالب، پیرامــون تنهــا یــک پرســش سیاســی شــکل گرفتــه اســت: »چگونــه انســان ها می تواننــد خــود بــر خــود حکومــت کننــد؟« از 
ایــن نظــر، هــدف متــام تحلیل هــای کاســتوریادیس از چهــل ســال پیــش  بــه این ســو جــز ایــن نبــوده اســت کــه مشــخصه های هستی شــناختی 
و سیاســی جنبــش ایجــاد جامعــه بــه دســت خــود جامعــه را نشــان دهــد. امــا جامعــه ای کــه خــود را بــه دســت خــود ایجــاد می کنــد، چیســت 
ــن خــاص خــود را  ــق می شــوند قوانی ــه گروهــی از شــهروندان موف ــر، چگون ــارت دیگ ــه عب ــن کار را انجــام دهــد؟ ب ــد ای ــه می توان و چگون

وضــع کننــد؟

دموکراسی آتن

ــه ی  ــتین منون ــه نخس ــت ک ــان اس ــد »در یون ــد. وی می گوی ــان می یاب ــی یون ــه ی دموکراس ــش را در تجرب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــتوریادیس پاس کاس
جامعــه ای را می بینیــم کــه در آن در بــاب قوانیــن آن جامعــه رصاحتــاً بحــث و گفتگــو می کننــد و ایــن قوانیــن را تغییــر می دهنــد«. سیاســت 
در آتــن امــری مربــوط بــه همــه و بــه هــر یــک از افــراد بــود. سیاســت در آنجــا نــه تابــع اراده ی مقامــی جــداِی از شــهروندان بــود و نــه 
برخاســته از عملــی وراِء آراِء و عقایــد، بلکــه حاصــل رشکــت همــگان بــود در امــور عمومــی دولت شــهر. تنهــا آن کســی شــهروند بــه شــامر 
ــه  ــود ک ــر ب ــن خاط ــه ای ــرد. ب ــراز می ک ــهر اب ــع دولت ش ــران در مجم ــور دیگ ــت و در حض ــت و صداق ــا رصاح ــده اش را ب ــه عقی ــد ک می آم
شــهروندان آتنــی از قبــول »منایندگــی سیاســی«  اَبــا داشــتند، زیــرا »بــه مجــرد آن کــه »مناینــدگان« دامئــی برقــرار شــوند، دیگــر قــدرت، فعالیــت 

و ابتــکار عمــل سیاســی از هیئــت شــهروندان ســاقط می شــود و بــه هیئــِت محــدود »مناینــدگان« واگــذار می شــود«.

قــدرت در دموکراســی آتــن جــزء الیتجــزای زندگــِی پولیــس )دولت شــهر( بــود. و البتــه مقصــود قدرتــی نبــود کــه بــه رغــم اراده ی شــهروندان 
ایجــاد می شــد، بلکــه قدرتــی بــود کــه آنــان خــود آن را ایجــاد می کردنــد. قــدرت در آتــن نهــادی جــدا از هیئــت شــهروندان نبــود. پولیــس 
آتــن دولــت بــه مفهــوم جدیــِد کلمــه نبــود. بــه عبــارت دیگــر، مفهــوم قــدرت سیاســی شــهروندان منبعــث از دســتگاهی بوروکراتیــک نبــود کــه 
خــود در عین حــال شــکلی رضوری و مطلــق از هســتی اجتامعــی باشــد. حفــظ و حراســت از وحــدت و یکپارچگــی هیئــت سیاســی جامعــه 
در پولیــس آتــن تنهــا از طریــق مشــارکت همگانــی شــهروندان در َخلــِق »فضــای عمومــی« میــرس می گشــت. امــا دموکراســی نیــز تنهــا از 
رهگــذر »عمومــی« را در اینجــا بــه پیــروی از هانــا آرنــت در برابــر اصطــالح »خصوصــی« بــه کار می بــرد کــه، در نظــر وی، اگــر هــم محــوِر 

اصلــی نباشــد، یکــی از محورهــای اصلــی سیاســت جدیــد اســت.

شبحِ حاکمیت مردم

ســلطه ی جدیــد از طریــق نوعــی صنعــت شبح ســازی اعــامل می شــود؛ بدین ترتیــب کــه تصویــری دلنشــین از فرمانــرداری و تبعیــت می ســازند 
ــه از  ــد ک ــکاری سیاســی تظاهــر می یاب ــه شــکل نوعــی فریب ــد ب ــرداری جدی ــن فرمان ــد. بنابرای ــده ای رضوری و طبیعــی می مناین و آن را پدی
ســوئی بــر حاکمیــت مــردم صحــه می گــذارد و از ســوی دیگــر مشــارکت آنهــا را در برنامــه ی ایجــاِد جامعــه بــه دســِت خــود جامعــه غدغــن 
می کنــد. کاســتوریادیس در اینجــا فرمانــرداری فــردی و فرمانــرداری اجتامعــی را دو روی یــک ســکه می دانــد. بدین ترتیــب کــه صحبــت از 
جامعــه ی فرمانــردار مســتلزم آن اســت کــه قبــالً تحلیلــی از فراینــد اجتامعــی ساخته شــدن فــرِد فرمانــردار در دل ایــن جامعــه وجــود داشــته 
باشــد. و ایــن منــوط بــدان اســت کــه مســئله میــزان پذیــرش افــراد نســبت بــه ارزش هایــی کــه نظــام سیاســی پدیــد مــی آورد طــرح شــود. وی 
می گویــد: »ایــن پذیــرش مســلامً جــای چــون و چــرا دارد، چــرا کــه در کنــاِر آن لحظاتــی از طغیــان در برابــر نظــام نیــز دیــده می شــود. امــا 
بــا ایــن همــه پذیــرش اســت و انفعــال رصف نیســت. ایــن را می تــوان بــه راحتــی در اطــراِف خــود دیــد. و وانگهــی، اگــر مــردم واقعــاً نظــام 

را منی پذیرفتنــد، همــه چیــز در عــرض چنــد ســاعت بــه هــم می ریخــت...

ــن دو  ــه »ای ــد ک ــد. وی می نویس ــرب می دان ــی رشق و غ ــرتک سیاس ــری مش ــی« را عن ــتوریادیس »بوروکراس ــم اندازی، کاس ــن چش در چنی
نظــام شــباهت عمیقــی بــه یکدیگــر دارنــد، و البتــه متایــزی بیــن آنهــا نیــز هســت؛ مــن، بــرای بیــان اجاملــی ایــن متایــز، کشــورهای غــرب 
ــه داری بوروکراتیــک  ــاره تعریــف می کنــم و کشــورهای رشق را کشــورهای دارای رسمای ــاره پ ــه داری بوروکراتیــک پ را کشــورهای دارای رسمای
رسارسی... بــه ایــن صــورت نیــز می تــوان گفــت کــه بوروکراســی کشــورهای رشق بوروکراســی »ســخت« اســت و بوروکراســی کشــورهای غــرب 
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بوروکراســی »نــرم«.

ــزان دخالــت  ــد، می ــز می گردان ــد را از یکدیگــر متامی ــده ی کاســتوریادیس، ایــن دو شــکل بوروکراســی جدی ــه عقی بدین ترتیــب، آنچــه کــه، ب
دولــت اســت. امــا نظــارت دولــت آنــگاه می توانــد افزایــش یابــد کــه دســتگاهی بوروکراتیــک وجــود داشــته باشــد. تحلیــل کاســتوریادیس از 
مــدل روســی بوروکراســی وجــود ایــن دســتگاه را نشــان می دهــد. در مقالــه ای متعلــق بــه ســال 1949 دربــاره ی »روابــط تولیــد در روســیه«، 
نخســتین انتقادهــای کاســتوریادیس از بوروکراســی روســیه ظاهــر می شــود، یعنــی از ترکیــب اجتامعــی تاریخــی تــازه ای »کــه انحصــار تعییــن 
رشایــط تولیــد را عمومــاً، و تعییــن رشایــط کار ماهرانــه را خصوصــاً در دســت خــود دارد«. امــا ایــن نتیجه گیــری انتقــاد دیگــری را بــه دنبــال 
ــذرا«  ــی و گ ــی انگل ــه آن را »ترکیب ــه پاســخ تروتســکی از بوروکراســی ـ ک ــر اســت و در آن نشــان داده می شــود ک ــه از آن قاطعانه ت دارد ک

ــد  ـ منی توانــد خــود بــه خــود و بــدون بررســی مجــدد مقوله هــای سیاســی و اقتصــادی مارکسیســم انجــام شــود. می دان

ــر  ــوای سوسیالیســم« آشــکار می شــود: »ب ــاره ی محت ــام »درب ــه ن ــه ســال های 1955 و 1957 ب ــوط ب ــه از مطالعــه ی دو نوشــته مرب ــن نکت ای
رس مســئله بوروکراســی اســتالینی بــود کــه مــا کار نقدمــان را، در دِل تروتسکیســم، آغــاز کردیــم... بــه عقیــده تروتســکی سیاســت اســتالین 
ــه لحــاظ  ــن بوروکراســی ب ــر اســت. ای ــر ماهیــت انقــالب اکت ــل فهــم می ســازد ـ کــه خــود محصــول تغیی را منافــع بوروکراســی روســیه قاب
تاریخــی، هیــچ »واقعیــت ویــژه«ای نداشــت و رصفــاً یــک »حادثــه« بــود... امــا بــه عقیــده ی مــا، آنچــه کــه بالفاصلــه ـ و در خــالل جنــگ 
ــی کــه تروتســکی  ــود، و متــام بنای ــود و منی توانســت هــم باشــد، بلکــه مســئله ی جهــت تحــول تاریخــی ب ــدار شــد، مســئله فــرتت نب ـ پدی

ــت«. ــطوره ای اس ــاس، اس ــازد، از اس می س

آنــگاه از ایــن پرســش در بــاب جهــت تحــول تاریخــی انقــالب روســیه پرســش دیگــری زاده می شــد در بــاب جوهــر ایــن تجربــه ی انقالبــی ـ 
کــه از پرســش نخســت عمیق تــر بــود. »در نهایــت، از ایــن انقــالب سوسیالیســم نبــود کــه رس بــرآورد؛ بلکــه جامعــه ای بــود متکــی بــر اســتثامر 
وحشــتناک و رسکــوب مطلــق کارگــران کــه هیــچ تفاوتــی بــا بدتریــن اشــکال رسمایــه داری نداشــت، جــز آن کــه بوروکراســی جــای کارفرمایــان 

خصوصــی را گرفــت و »برنامــه« جــای »بــازار آزاد را«.

بنابرایــن کاری کــه می مانــد آن بــود کــه سوسیالیســم را در وراء خصلــت بوروکراتیــک ایدئولــوژی بولشــویکی مجــدداً ارزیابــی کنیــم. زیــرا 
ــی بحــران  ــه داری چیســت؟ و ریشــه های واقع ــر اســت: رسمای ــن ســؤال دیگ ــه ای ــه از پاســخ ب ــه ای ک ــش سوسیالیســتی آگاهان ــچ جنب »هی

جامعــه ی معــارص چــه هســتند؟«

ــوده اســت، مکــرر و مکــرر طــرح  ــاب سیاســت مشــغول ب ــه تفکــر در ب در واقــع، ایــن ســه ســؤال را کاســتوریادیس، در متــام مدتــی کــه ب
کــرده اســت. بی تردیــد کنــار گــذاردن کلمــه ی »سوسیالیســم« از پایــان دهــه ی 70 و بــه کار بــردن اصطــالح »جامعــه ی خودمختــار« بــه جــای 
ــوای  ــری در محت ــچ تغیی ــد ـ هی ــد بکن ــرده و می توان ــتاملی ک ــر آن را دس ــگان کم ت ــخن پردازی های سیاست پیش ــا و س ــه زبان بازی ه آن ـ ک
ــوای سوسیالیســم« می نویســد  ــام »محت ــه ن ــر مجموعــه ای ب ــداده اســت. وی در مقدمــه ای کــه در ســال 1979 ب مســئله ی کاســتوریادیس ن
بــه کنــار گــذاردن ایــن کلمــه اشــاره می کنــد: »روشــن اســت کــه اصطالحــات سوسیالیســم و کمونیســم از ایــن بــه بعــد بایــد کنــار گــذارده 
شــوند... )چــه( خــواه ناخــواه، سوسیالیســم در نظــر اکریــِت قریــب بــه اتفــاق افــراد یــادآور رژیمــی اســت کــه در روســیه و کشــورهای مشــابه 
ــا آنکــه سوسیالیســت بــه احزابــی گفتــه می شــود کــه کســانی همچــون میــرتان، کاالهــان، اشــمیت، و دیگــران،  آن مســتقر شــده اســت... ی
ــزرگ و آشــکار  ــن واقعیت هــا آن قــدر ب ــد. ای یعنــی چــرخ و دنده هــای »سیاســی« نظــم موجــود در کشــورهای غــرب آن هــا را اداره می کنن
هســتند کــه منی تــوان متایــزات ریشه شــناختی و معنایــی بــه جنگ شــان رفــت... آنچــه را کــه از اصطــالح جامعــه ی سوسیالیســت در مّدنظــر 

بــود، از ایــن پــس جامعــه ی خودمختــار می نامیــم«.

امــا آن کــه می گویــد جامعــه ی خودمختــار، مقصــودش ســازمان دهی رصیــح جامعــه بــه دســِت جامعــه اســت: بدین معنــی کــه ســازمان دهی 
چنیــن جامعــه ای حاصــل کار اعضــای آن جامعــه اســت. بنابرایــن خالقیــت سیاســی در جامعــه ی خودمختــارر، خالقیتــی مشــرتک اســت، چــرا 
کــه تابــع تصمیــم همــگان اســت. بدین گونــه جامعــه ی خودمختــار جامعــه ای اســت کــه بــه دســت خــود ایجــاد می شــود و بــه دســت خــود 
تغییــر می کنــد. امــا »تغییــر جامعــه بــه دســت خــود تنهــا هنگامــی میــرس اســت کــه افــرادی وجــود داشــته باشــند کــه چنیــن تغییــری در 
ــی را کــه  ــن جهــت، مادامــی کــه اعضــای یــک جامعــه ارزش های ــد«. از ای ــه عمــل درآورن ــد آن را ب ــد و بتوانن ــرار دهن جامعــه را مّدنظــر ق
برمبنــای آنهــا جامعــه ســازمان یافتــه اســت، بــه نحــوی بنیادیــن، مــورد پرســش قــرار ندهنــد، مســئله ی ایجــاد جامعــه بــه دســِت خــود پاســخی 
نخواهــد یافــت. بنابرایــن هــر پدیــده ی سیاســی تــازه مســتلزم تغییــری روانــی در ســاختارهای ذهنــی اعضــای جامعــه اســت. زیــرا، »مثــل 
همیشــه وقتــی ایجــاد جامعــه منظــور نظــر اســت، موضــوع دو جهــت دارد: یکــی، قلمــرِو خیــال اجتامعــی، مفاهیــم خیالــی و نهادهایــی کــه 
ایــن قلمــرو پدیــد مــی آورد؛ و دیگــری، وضعیــت روانــی هــر یــک از افــراد انســان و قیــودی کــه ایــن وضعیــت بــر ایجــاد جامعــه تحمیــل 

ــه ســهم خویــش از ســوی جامعــه متحّمــل می شــود«. می کنــد و خــود ب

بنابرایــن منی توانــد تغییــری در نهــاِد جامعــه پدیــد آیــد، بی آنکــه افــراد آن را بپذیرنــد. و بدین دلیــل جامعــه ای کــه خــود را در قوانینــش بــاز 
می شناســد، می توانــد در هــر لحظــه آنهــا را تغییــر دهــد.

معنای دموکراسی را به آن بازگرداندن

امــا در ایــن خصــوص وضعیــت جوامــع کنونــی غــرب چگونــه اســت؟ بایــد آنهــا را جوامــع خودمختــار بــه شــامر آورد یــا جوامــع فرمانــردار؟ 
ــا را  ــوض آنه ــا در ع ــرد، ام ــه کار ب ــی ب ــع غرب ــو از جوام ــی« را در گفتگ ــالِح »دموکراس ــه اصط ــن ک ــا دارد از ای ــتوریادیس اَب ــلامً کاس مس
ــدون فکــر از  ــگاران، سیاســت مداران و نویســندگان نســنجیده و ب ــی کــه روزنامه ن ــد: »در جای ــد. وی می گوی ــرال« می دان »اُلیگارشــی های لی
دموکراســی صحبــت می کننــد، چــرا بایــد از الیگارشــی لیــرال حــرف زد؟ بــرای آنکــه دموکراســی بــه معنــای قــدرت یــا مــردم اســت، و حــال 
آنکــه ایــن رژیم هــا زیــر ســلطه ی قرشهــای خاصــی قــرار دارنــد: یعنــی رسمایــه داران و صاحبــان صنایــع بــزرگ، نظــام اداری، مقامــات عالــی 
رتبــه ی دولتــی و سیاســی و جــز آن. مســلامً در ایــن رژیم هــا مــردم حقوقــی دارنــد؛ مســلامً ایــن حقــوق، آن طــور کــه عــده ای از رِس نفهمــی 
ــر حکومــت  ــه ب ــد و ن ــه حکومــت می کنن ــا ن ــد: آنه ــدرت ندارن ــردم ق ــا م ــاً صــوری« نیســت، فقــط ناقــص اســت. ام ــد، »رصف ــا کرده ان ادع
نظــارت دارنــد؛ نــه حکــم صــادر می کننــد و نــه قانــون وضــع می کننــد؛ آنهــا داوری منی کننــد. آنهــا می تواننــد هــر از گاهــی بخــش ظاهــری 

ـ یــا مرئــی ـ حکومــت را از طریــق انتخابــات تنبیــه کننــد...«

بنابرایــن کاســتوریادیس لیرالیســم و دموکراســی را در مقابــل یکدیگــر می نهــد. بــا ایــن همــه، وی تــا آنجــا پیــش منــی رود کــه آنچــه را کــه 
ــا  ــخ اروپ ــی در تاری ــی و سیاس ــارزه ی اجتامع ــا مب ــتقیم قرن ه ــه ی مس ــد، و نتیج ــرال می خوان ــی های لی ــک« الیگارش ــه ی دموکراتی »مؤلف
می دانــد، نفــی کنــد. بنابرایــن دموکراســی، در نظــر کاســتوریادیس، فکــری اساســاً اروپائــی یــا، آن گونــه کــه دوســت دارد بنامــدش، یونانــی 
ـ غربــی اســت. پــس صحبــت از دموکراســی بــه صورتــی کــه انــگار کاالیــی قابــل صــدور اســت، نشــانه ی جهــل و ســوءنیت اســت. زیــرا بــه 
کشــوری کــه در آن اشــخاصی کــه قــدرت را در دســت دارنــد، تنهــا در عــرض یــک روز تغییــر می کننــد، »دموکراتیــک« منی گوینــد، هامن طــور 
ــا شــده اســت »رسمایــه دار« منی خواننــد. دموکراســی برنامــه ای اســت جمعــی بــرای  ــاژ برپ کــه کشــوری را کــه در آن تنهــا یــک کارگاه مونت

تغییــر نهادهــای جامعــه. دموکراســی برنامــه ای اســت سیاســی کــه پیشــاپیش هرگونــه مفهومــی از تســلط و ســلطه را نفــی می کنــد.

متایز دموکراسی از رسمایه داری

ــلطه ای  ــدوِد س ــرتِش نامح ــِر گس ــا مؤث ــا، ام ــه ی جنون آس ــد، »برنام ــش می کن ــتوریادیس تعریف ــه کاس ــان ک ــه داری، آن چن ــس، رسمای ــه عک ب
»معقــول« اســت«. بدین ترتیــب اداره ی جامعــه از طریــق رسمایــه داری نقطــه ی مقابــِل ایجــاِد دموکراســی بــه دســت جامعــه اســت. بنابرایــن 

ــه داری و دموکراســی از جوهــر یکســانی نیســتند، حتــی اگــر هــر دو، پدیده هایــی اروپایــی هــم باشــند. رسمای

ــر  ــخ را از یکدیگ ــن دو تاری ــه خواســت ای ــه توانســت و ن ــز ن ــنتی هرگ ــا مارکسیســم س ــه داری نیســت. ام ــِخ رسمای ــِخ دموکراســی تاری تاری
متامیــز ســازد؛ بــه همیــن خاطــر هربــار کــه بــه رسمایــه داری می تاخــت، » عنــر دموکراتیــک«، الیگارشــی های لیــرال را هــدف انتقادهــای 
خــود قــرار مــی داد. انتقادهایــی کــه کاســتوریادیس ناکافــی می دانســت، زیــرا، بــه گفتــه ی وی، »وقتــی می خواهیــم مفهــوم اداره ی کارگــری، 
یعنــی اداره ی تولیــد بــه دســت تولیدکننــدگان، را بپرورانیــم، خیلــی زود بــه مســئله ی تکنولــوژی برخــورد می کنیــم. امــا مارکــس در این بــاره 
ــا از  ــادی. آنچــه آنه ــچ انتق ــد؟ هی ــادی می کنن ــه داری چــه انتق ــوژی رسمای ــدارد. مارکسیســت های ســنتی از تکنول ــرای گفــنت ن ــز ب ــچ چی هی
آن انتقــاد می کننــد، تغییــر جهــِت تکنولــوژی بــه نفــعِ رسمایــه داران اســت، آن هــم تکنولــوژی ای کــه بــه نظــر آنهــا، بــه خــودی خــود، جــای 
حــرف نــدارد. و آیــا آنــان از ســازمان کارخانــه هــم در نظــام رسمایــه داری انتقــاد می کنــد؟ نــه. مســلامً وی جنبه هــای غیرانســانی و ظاملانــه 
آن را افشــا می کنــد. امــا در نظــر او، ایــن ســازمان بواقــع تجّســم عقالنیــت اســت و عــالوه بــر آن، وضعیتــی اســت کــه کامــالً و رضورتــاً از 
دل تکنولــوژی زاده شــده اســت... بدین خاطــر اســت کــه اگــر بخواهیــم در چشــم انداز مفاهیــم خودگردانــی، خودمختــاری یــا حکومــِت بــر 
خــود در اجتامعــات انســانی بیندیشــیم، آنــگاه  برخــی از نظــرات آنــان، در حکــم تختــه ســنگ های عظیمــی خواهنــد بــود کــه راِه نــگاه مــا 

ــد«. ــد می کنن را س
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ــت؛  ــان بوده  اس ــی در می ــث دموکراس ــت مبح ــدن برشی ــِخ اجتامعی ش ــه درازای تاری ب

ــر  ــف و تعبی ــاله ی تعری ــه، مس ــنگر جامع ــار روش ــفه و اقش ــان فالس ــوص در می به خص

دموکراســی جــزو مســایل اساســی و بنیادیــن بــه شــامر می رفــت. همچنــان کــه مشــاهده 

می کنیــم، امــروزه نیــز دموکراســی یکــی از مهم تریــن مســایل جامعــه ی انســانی به شــامر 

می آیــد، بــه طــوری کــه در هــر محفــل روشــنفکری و فراتــر از آن در بطــن جامعــه نیــز 

ــا  ــده ت ــرآن ش ــعی ب ــارض س ــتار ح ــود. در نوش ــه می ش ــی پرداخت ــیر دموکراس ــه تفس ب

نگاهــی کوتــاه بــه تعاریــف و تفاســیر دموکراســی پرداختــه شــود و بــا کنــار هــم قــرار 

ــک  ــود. در ی ــی من ــف را معرف ــن تعری ــب ترین و واقع بینانه تری ــوان مناس ــا بت دادن آن ه

تعریــف کلــی می تــوان گفــت کــه دموکراســی بــه شــیوه ای از حکومــت اطــالق می گــردد 

ــت می شــود. دموکراســی  ــردم مدیری ــه حکومــت توســط م ــا می شــود ک ــه در آن ادع ک

ماننــد بســیاری از اصطالحــات اصلــی علــم سیاســت، از جملــه خــود »سیاســت« در اصــل 

ــا« تشــکیل شــده  ــوس« و »کراتی ــر »دم ــه از دو واژه ی کوتاه ت ــی ک واژه ای اســت یونان

 اســت. هــر دو اصطــالح چنــد معنــی دارنــد؛ »دمــوس« می توانــد هــم بــه معنــای کلیــه ی 

شــهروندانی باشــد کــه در پولیــس یــا دولت-شــهر زندگــی می کننــد، و هــم بــه معنــای 

»اراذل و اوبــاش« یــا »تــوده ی عــوام« و یــا »قرشهــای فرودســت« بــه کار رود. »کراتــوس« 

ــن دو  ــه ای ــد ک ــون« باش ــای »قان ــه معن ــم ب ــدرت« و ه ــای »ق ــه معن ــم ب ــد ه می توان

ــه  ــه تصــور در آورد ک ــرادی را ب ــا اف ــا ی ــوان گروه ه ــرا می ت ــد. زی ــای یکســانی ندارن معن

بی آن کــه بــه صــورت رســمی و مشــهود حکومــت کننــد، دارای قــدرت باشــند. بــه ایــن 

زانا پشکۆ

دموکراتــــــــیک
دمــــــــوکراسی 

ــع قــدرت واقعــی  ــد، توزی ــدگان مــردم حکومــت می کنن ــا مناین ــه نظــر می رســد مــردم ی ترتیــب، ممکــن اســت در یــک دموکراســِی صــوری کــه ب

کامــالً غیردموکراتیــک باشــد. یــا برعکــس، در یــک نظــام سیاســی کــه در آن ســلطنت یــا ارشاف بــه صــورت فرمایشــی حکومــت می کننــد،  شــاید ایــن 

واقعیــت آشــکار نباشــد کــه قــدرت واقعــی در دســتان مــردم اســت.

ــا و  ایــن ابهــام در هــر دو واژه ی ســازنده ی دموکراســی، از زمــان شــکل گیری مفهــوم و واقعیــت دموکراســی وجــود داشــته، و بنابرایــن درک معن

تاریــخ دموکراســی، اهیمــت ویــژه ای دارد. لفــظ دموکراســی در اصــل در دولت شــهرهای یونــان باســتان پدیــد آمــد و مــراد از آن حکومــت »دمــوس« 

یــا »عامــه ی مــردم« اســت، یعنــی حــق همــگان بــرای رشکــت در تصمیم گیــری در مــورد امــور همگانــی جامعــه. ایــن شــکل از حکومــت به ویــژه 

در آتــن و در ســده ی پنجــم قبــل از میــالد پدیــد آمــد و در آن همــه ی مــردم بــه جــزء زنــان و بــردگان، مســتقیامً در وضــع قوانیــن رشکــت می کردنــد 

و بــرای امــور اجرایــی نیــز بــه نوبــت عهــده دار ســمت ها می شــدند، و دادرســان دادگاه هــا نیــز بــا قرعه کشــی برگزیــده می شــدند. جمهــوری روم 

نیــز بــا برخــی از جنبه هــای دموکراســی آشــنایی داشــت و روش منایندگــی نخســتین بــار در آن بــه کار بســته شــد، امــا بــا پیدایــش دوره ی امپراتــوری، 

دموکراســی نیــز از آن حکومــت رخــت  بربســت.

 

دموکراسی از دیدگاه عبداله اوجاالن

در ایــن بخــش بــه نگاهــی اجاملــی بــه دیــدگاه و تعریــف عبدالــه اوجــاالن بــه عنــوان یکــی از فالســفه ی عــر حــارض می پردازیــم. ایــن نوشــتار 

ــه ی  ــری مســاله ی اخــالق، سیاســت و دموکراســی در جامع ــدگاه ایشــان و دیگ ــده ی دموکراســی از دی ــی پدی ــف مفهوم ــی تعری در دو بخــش یک

ــد.  ــه می باش خاورمیان

دموکراسی چیست؟

مفهــوم دموكراســی، هــم در عمــل به طــور  فــراوان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و هــم به شــكلی مغایــر بــا ماهیتــش تفســیر می شــود، بنابرایــن 

تعریــف صحیــح آن حائــز اهمیــت اســت. دربــاره ی دموكراســی، كــه بــا وجــود آشــفتگِی مفهومــی و غوغــا بــر رس آن فــراوان بــه كار مــی رود، می تــوان 

تعاریــف محــدود و وســیعی انجــام داد. در معنــای وســیع كلمــه، می تــوان دموكراســی را به عنــوان خــود ـ  مدیریتــی اجتامعاتــی تعریــف منــود كــه بــا 

دولــت و قــدرت آشــنا نشــده اند. خــود ـ   مدیریتی هــای اجتامعــات كالن، قبیلــه و عشــیره]یا ایــل[ در چارچــوب ایــن دســته بندی قــرار دارد. می تــوان 

در آن دســته از جوامــع كــه پدیده هــای قــدرت و دولــت بــه شــدت رواج دارنــد، مدیریت هــای ذاتــی ای كــه خــارج از مدیریت هــای قدرت محــور 

و دولتــی باقــی مانده انــد را در معنــای محــدود كلمــه، در چارچــوب دموكراســی مــورد ارزیابــی قــرار داد. در جوامــع دولتــی، نــه دموكراســی و نــه 

مدیریت هــای مســتبد به طــور خالــص برقــرار منی باشــند. عمدتــاً نوعــی پدیــده ی مدیریتــی مختلــط وجــود دارد. ایــن نیــز رژیم هایــی را به وجــود 

ــا  ــه اقتضــای رسشــت خــود، در مناســباتش ب ــی ب ــدرت دولت ــاز و مســاعدند. ق ــدرت و هــم دموكراســی، ب ــرای فاســدمنودن هــم ق ــه ب مــی آورد ك

جامعــه ناچــار از واپس كشــاندن و محدودمنــودِن دموكراســی اســت. نیروهــای دموكراســی نیــز درصددنــد تــا بــر پایــه ی به رسمیت نشــناخنِت دولــت، 

مرزهــای خویــش را به طــور مســتمر توســعه دهنــد. ماهیــت مســئله از اغتشــاش و غوغــای میــان دولتــی كــه در پــی آن اســت تــا نقــاب دموكراســی 

ــا، ایــن آشــوب به گونــه ای  بــر چهــره ی خویــش بزنــد و دموكراســی ای كــه خواهــان مبدل شــدن بــه دولــت اســت، نشــأت می گیــرد. در متــدن اروپ

ــا، خــود ـ  ــدن اروپ ــد. در مت ــر می باش ــت عمیق ت ــه و دول ــان طبیعــت جامع ــاوت  می ــی، تف ــع رشق ــا در جوام ــته اســت. ام ــاد گش ــتامتیك ایج سیس

محدود گردانــی قــدرت دولتــی از طریــق قوانیــن اساســی و محدود ســاخنت جامعــه كــه عمدتــاً از طریــق دموكراســی مبتنــی بــر منایندگــی صــورت 

ــه ی  ــه مدرنیت ــی ك ــن مدل ــت. ای ــم آورده اس ــا را فراه ــان در یكج ــكان همزیستی ش ــوده و ام ــف من ــن آن دو را تلطی ــدید بی ــری ش ــرد، درگی می گی

كاپیتالیســتی آن را توســعه داده اســت، ماهیتــاً در راســتای مدیریت منــودن و حكمرانــی از طریــق تلطیــف تضادهــای طبقاتــی هدفمنــد می باشــد. 

مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی از طرفــی سفت وســخت ترین و رایج تریــن شــكل قــدرت دولتــی یعنــی دولــت ـ ملــت را علیــه متامــی نیروهــای اجتامعــی 

خــارج از خویــش تــداوم بخشــیده، و از طــرف دیگــر ســعی دارد آنانــی كــه تحــت فشــار و اســتثامر نظــام قــرار دارنــد را بــه دموكراســی مبتنــی بــر 

منایندگــی پارملانــی كــه در حكــم »حق الســكوت« می باشــد راضــی منایــد. ایــن اســت پدیــده ای كــه دموكراســی لیرالــی عنــوان می گــردد.

ــی  ــن اغفال شــدگی نجــات داد. توســعه ی مدیریت هــای ذات ــوان دموكراســِی اجتامعــی را از ای ــك، می ت ــی دموكراتی ــا توســعه ی مدیریت هــای ذات ب

ــراف  ــه انح ــی ب ــا پرولتاریای ــی و ی ــای خلق ــام دیكتاتوری ه ــت ن ــه تح ــدون آن ك ــی و ب ــدرت دولت ــا ق ــا ب ــان انگاری آن ه ــدون همس ــك، ب دموكراتی

كشــیده شــوند، نزدیك تریــن مــدل بــه رهیافــت صحیــح می باشــد. مبنــا و امتیــاز مدیریــت ذاتــی دموكراتیــك ایــن اســت كــه نــه بــه نــام خلــق اقــدام 
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ــوان از انحرافــات  ــن راه، دشــوار بت ــر از ای ــا روشــی به غی ــدل می شــود. ب ــت مب ــز دول ــه یــك ضمیمــه ی ناچی ــه ب ــد و ن ــه تشــكیل دولــت می منای ب

راســت و چــپ دموكراســی لیــرال گــذار منــود. نیــروی مدیریتــی اصلــی لیرالیســم، چــه خــود را به صــورت دموكراســی لیــرال كالســیك نشــان دهــد 

ــده ی  ــر عه ــه ب ــه ای ك ــی و انحصــارات اقتصــادی می باشــد. وظیف ــی انحصــار دولت ــال سوسیالیســتی، نوع ــی رئ و چــه به صــورت دموكراســی خلق

جامعــه قــرار می گیــرد ایــن اســت كــه در برابــر نیروهــای متــدن طــول تاریــخ و نیروهــای مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی عــر مــا، نیروهــای مدرنیتــه ی 

دموكراتیــك خویــش را برســازد. نقــش تاریخــی مدرنیتــه ی دموكراتیــك ایــن اســت كــه هــم در راســتای برانــدازی و تشــكیل دولــت هدفمنــد نیســت 

و بــه هــامن میــزان نیــز بــدون آنكــه در درون دولــِت كنونــی ذوب گــردد و به صــورت ضمیمــه ی مدنــی آن درآیــد، خــود را در متامــی حوزه هــای 

ــد. ــا می بخش ــد و معن ــاختاربندی می منای ــی س اجتامع

• مسئله ی اخالق، سیاست و دموكراسی در جامعه ی خاورمیانه

تحلیــل و واشــكافی رونــد بیــش از پنج هــزار ســاله ی متــدن مركــزی، بــر پایــه ی مفاهیــم اخــالق، سیاســت و دموكراســی، بســیار آموزنــده خواهــد 

ــود  ــد وج ــه منی توان ــت، جامع ــالق و سیاس ــدون اخ ــت. ب ــه اس ــعه یافت ــی توس ــی و سیاس ــای اخالق ــه ی پدیده ه ــی، به مثاب ــت اجتامع ــود. طبیع ب

ــن  ــر چنی ــی اگ ــت. حت ــری نیس ــای دیگ ــر معن ــكل)Amorphous( بیانگ ــوده ی بی ش ــك ت ــز ی ــز، به ج ــد نی ــته باش ــود داش ــر وج ــد. اگ ــته باش داش

ــل شــوند. ــع تبدی ــزاری جهــت ســایر جوام ــی اب ــه ابژه های ــد ب ــا می توانن ــز، تنه جوامعــی وجــود داشــته باشــند نی

ــت رفتارهــا و مواضعــی كــه جامعــه در حیــن نخســتین برســاخت  ــارت اســت از كلیّ اخــالق را می تــوان بدیــن صــورت تعریــف منــود: اخــالق، عب

خویــش اتخــاذ كــرده اســت. ایــن نیــز كلیّــت تدابیــر، كارهــا و كُنش هایــی اســت كــه جامعــه ی ابتدایــی جهــت تغذیــه، تولیدمثــل و خود حفاظتــی 

ــه ی  ــه جامع ــه ی اینك ــر پای ــد. ب ــوب می گردن ــكل یافته محس ــالِق تش ــدن، اخ ــزان سّنتی ش ــه می ــا ب ــن كلیّت ه ــد. ای ــام می ده ــرده و انج ــاذ ك اتخ

بــدون تولیدمثــل، خودحفاظتــی و تغذیــه قابــل تــداوم نیســت، بنابرایــن می گویــم كــه جامعــه ی بــدون اخــالق نیــز امكان ناپذیــر اســت. سیاســت، 

ــه كُنشــی  ــن اســت ك ــا اخــالق در ای ــش ب ــا اخــالق دارد. تفاوت ــد تنگاتنگــی ب ــا پیون ــر می باشــد، ام ــی متفاوت ت ــه اگرچــه اندك مفهومــی اســت ك

ــت  روزانــه اســت. اخــالق ـ  به مثابــه ی ســّنت ـ به شــكل قالب هــای اســتاندارد بــه كار می آیــد و ایفــای نقــش می كنــد، سیاســت نیــز بــه معنــای كلیّ

ــت ایــن تصمیــامت بــه میزانــی كــه ســّنتی  تصمیامتــی اســت كــه به طــور روزانــه در زمینــه ی مســائل پیش آمــده در جامعــه اتخــاذ می شــوند. كلیّ

ــل  ــر را به طــور متقاب ــد. اخــالق و سیاســت، همدیگ ــی درمی آین ــی گشــته و خــود به صــورت هنجارهــای اخالق ــی یك ــا ســنت های اخالق شــوند، ب

ــه ی  ــش در زمین ــن خوی ــامت نوی ــا تصمی ــز ب ــه می دهــد، و سیاســت نی ــرای سیاســت ارائ ــی را ب ــّنتی چارچوب ــد. اخــالق به طــور س ــه می كنن تغذی

انجــام كارهــا، ایــن چارچــوب را پیوســته توســعه داده و تعمیــق می بخشــد. بنابرایــن ممكــن نیســت بتــوان ایــن دو مفهــوم و پدیــده را به متامــی 

از یكدیگــر تفكیــك منــود.

ــد  ــه ی فاق ــه جامع ــث، ب ــن حی ــزوده شــود. از ای ــی اف ــوم قبل ــده و مفه ــر دو پدی ــد ب ــم، بای ــوم مه ــده و مفه ــه ی ســومین پدی دموكراســی به مثاب

ــراز وجــود  ــه اب ــز، نوعــی ابــژه ی ابزاریــن اجتامعــی   خواهــد بــود كــه قــادر ب دموكراســی نیــز منی تــوان اندیشــید. حتــی اگــر اندیشــیده شــود نی

ــن اســت كــه  ــژه ی دموكراســی ای ــت، نقش وی ــن وضعی ــد. در ای ــوان مجمــوع ابزارهــای كاربســتی ســایر جوامــع عمــل می منای ــا به عن نیســت. تنه

ــد.  ــری  می باش ــت پردازی و تصمیم گی ــد سیاس ــاركت در رون ــر مش ــط، بیانگ ــه ی ذی رب ــود كل جامع ــراز وج ــازمان بندی و اب ــروی س ــه ی نی به مثاب

سیاســت در جوهــره ی خویــش، از ایــن لحــاظ دموكراتیــك می باشــد. سیاســت راســتین، سیاســتی اســت كــه دموكراتیــك  باشــد. سیاســت نادموكراتیــك، 

ــر  ــی ب ــامت مبن ــد. »تصمی ــا پیشــرد یافتن ــه بعده ــردن اســت ك ــت اداره ك ــدار هیرارشــیك جه ــی و قدرت م ــای دولت ــه ی نیروه ــامت یكطرف تصمی

ــردد. ــوان می گ ــررات اداره« عن ــه »مق ــده منی شــود، بلك ــا سیاســت نامی ــن نیروه ــردِن« ای اداره ك

سیاســت راســتین، سیاســتی اســت كــه قطعــاً از طریــق مشــاركت و گفتگــوی دموس)كلیّــت همــه ی ارگان هــای جامعــه ی قبیلــه، خانــواده، عشــیره، 

قــوم و ملــت( تحقــق می یابــد. سیاســت، پدیــده و مفهومــی نیســت كــه بــدون خلــق، جامعــه و مشــاركت به وجــود بیایــد. بنابرایــن، از آنجــا كــه 

ــد سیاســی باشــد، و جامعــه ی  ــد دموكراســی منی توان ــز باشــد. جامعــه ی فاق ــی نی ــر اســت اخالق ــودن اســت، ناگزی سیاســت ناچــار از دموكراتیك ب

فاقــد سیاســت نیــز منی توانــد اخالقــی باشــد. ایــن ســه »پدیــده« و »جلــوه ی مفهومــی«، همدیگــر را به شــكلی اغامض ناپذیــر الزامــی می گرداننــد.

ــك رابطــه ی  ــه اســت. ی ــن جامعــه  پیشــرد یافت ــده ی بنیادی ــوه ی مفهومــی و پدی ــن ســه جل ــا ای ــه، در چالــش و ضدیــت ب متــدن مركــزی خاورمیان

دیالكتیكــی بنیادیــن بیــن آن هــا وجــود دارد. بــه میزانــی كــه جامعــه ی متدنی)شــهرـ طبقــه ـ قــدرت( رشــد منایــد، اخــالق، سیاســت و دموكراســی نیــز 

ــد. در حامســه های  ــارزه در بین شــان به وجــود می آی ــدازه نوعــی كشــاكش و مب ــه هــامن ان هامن قــدر دچــار پرسفــت می گــردد. در عیــن حــال، ب

ســومری می تــوان ایــن رونــد را به ویــژه در اظهــارات راجــع بــه زن، برزگــر و چوپــان مشــاهده منــود؛ حامســه ی ســومری واقعیــت ایــن كشــاكش 

ــه( را  ــن جامع ــتون های بنیادی ــن سه گانه)س ــدای ای ــد، ص ــود آمدن ــا به وج ــه بعده ــی ك ــی و حامس ــون دین ــی آورد. در مت ــان م ــر زب ــارزه را ب و مب

چنــدان منی توانیــم بشــنویم؛ پیداســت كــه در مبــارزه شكســت خورده انــد. در عــوض ایــن، حامســه های قبایــل و عشــایر هنــوز هــم رسزنده انــد و 

ــه ی  ــی به مثاب ــان تك خدای ــد. ادی ــز رســیده اند. پیداســت كــه ســّنِت اخــالق، سیاســت و دموكراســی را به متامــی از دســت نداده ان ــه روزگار مــا نی ب

ــی، سیاســی  ــاز، دارای گام هــای اخالق ــه دســت كم همچــون رسآغ ــد. پیداســت ك ــون و منــرود بســیار ســخن می رانن ــراـ مجرّد ســازی، از فرع ــك ف ی

ــند.  ــی می باش ــان و بورژوای ــص، بی بنی ــیار ناق ــا، بس ــدن اروپ ــر مت ــی ب ــی متك ــت و دموكراس ــالق، سیاس ــای اخ ــند. روایت ه ــك می باش و دموكراتی

ــد  ــه ی دی ــی«، از زاوی ــت و دموكراس ــالق، سیاس ــی »اخ ــای مفهوم ــا و جلوه ه ــت پدیده ه ــع آن واقعی ــه تب ــی و ب ــت تاریخ ــه پیرشف ــكان اینك ام

ــم  ــوع عل ــن ن ــال ای ــه ای در قب ــرد بســیار منتقدان ــدارد. رویك ــت درك شــود، وجــود ن ــك كلیّ ــورژوازی، در درون ی ــی ب ــه یعن خودپرســت ترین طبق

غربــی الزم اســت.

ــت و  ــالق، سیاس ــده ی اخ ــع پدی ــور قاط ــد، به ط ــی مانده ان ــزی باق ــدن مرك ــام مت ــارج از نظ ــه خ ــی ك ــی »اجتامعی بودن«های ــت در متام ــد گف بای

دموكراســی نیرومندتــر می باشــد. واقع گرایانه تــر ایــن اســت كــه جامعــات نیمه كوچ  نشــین و بیــكار اعــم از متامــی قبایــل، عشــایر و مذاهــب ـ كــه 

ــاه برده انــدـ و اجتامعــات برزگــر و دامــدار واقــع در حــوزه ی غیرشــهری را  در ایــن چارچــوب بــه مقاومــت پرداختــه و بــه كوه هــا و بیابان هــا پن

ــوان  ــی كشــیده شــده اند را می ت ــه بردگ ــاً ب ــه عمیق ــارصی ك ــم. عن ــی منایی ــری ارزیاب ــه آزادی و براب ــر ب ــر و نزدیك ت ــوان نیروهــای مقاومت گ به عن

در درجــه ی دوم و به مثابــه ی  مقولــه ای عینــی در ایــن پــروژه ارزیابــی منــود. چیــزی كــه بــرای آزادی و برابــری و بنابرایــن بــرای مســائل اخــالق، 

سیاســت و دموكراســی اهمیــت دارد، بردگــی ابژكتیو]یــا عینــی[ نیســت؛ بلكــه جــواب پرســش هایی از ایــن دســت مهــم می باشــد: »تــا چــه میزانــی 

ــا چــه حــد كوچ نشــین اســت و چقــدر در راه اعتقاداتــش می جنگــد؟« ــد، ت تســلیم نشــده اســت، چقــدر مقاومــت می منای

ــیار  ــائل بس ــن مس ــدن، ای ــد مت ــای رون ــه اقتض ــد. ب ــود دارن ــه وج ــع خاورمیان ــك در جوام ــی و دموكراتی ــی، سیاس ــدی اخالق ــائل ج ــه مس ــه ك البت

دامن گســرت و همه جانبه انــد. امــا دانســنت ایــن امــر مهــم اســت كــه حقــوق، سیاســت و دموكراســِی متــدن اروپــا بیــش از حــد بورژوایــی بــوده و 

پدیــده ی »اخــالق، سیاســت و دموكراســی« جامعــه ی جهان شــمول تاریخــی را بازمنایــی منی كنــد و بازتــاب منی دهــد. آنچــه دموكراســی بورژوایــی 

خوانــده می شــود، دموكراســی نیســت؛ بلكه]شــیوه ی[ اداره ی دولتــی اســت. اگــر ایــن نكتــه بدیــن شــكل بیــان شــود، رویكــرد صحیح تــری اســت: 

مــواردی كــه تحــت نــام دموكراســی صــورت می گیرنــد، اگرچــه به متامــی یكســان انگاشــته نشــوند امــا به طــور عمــده نقــش مخفی  سازی]شــیوه ی[ 

اداره ی دولتــی و »برگ  مــوی پوشــاننده ی عیــوب« را بــازی می كننــد. هــامن معیارهــا جهــت حقــوق بــرش نیــز مصــداق دارنــد. به ویــژه ایــن یــك 

ــد و  ــدرت می باش ــت و ق ــه دول ــوط ب ــای مرب ــی از قرارداده ــوق، انبوه ــه اســت. حق ــای اخــالق را گرفت ــی ج ــوق به متام ــه حق ــت اســت ك واقعی

هیچــگاه منی توانــد جــای اخــالق زنــده را بگیــرد. بایــد دانســت كــه تصمیــامت، فعالیت هــا و اقداماتــی را كــه اداره ی دولتــی جهــت امــور داخلــی 

ــوان سیاســت  ــا منی ت ــرد، ام ــر آن اطــالق ك ــی« را ب ــوان »سیاســت دولت ــوان عن ــد. شــاید بت ــوان سیاســت نامی و خارجــی اش انجــام می دهــد، منی ت

ــد،  ــرار دارن ــه بســی خــارج از جامعــه ق ــر از صحن هــای منایندگــی ك ــد، فرات ــام دموكراســی انجــام می گیرن ــه تحــت ن ــی ك ــد. اقدامات جامعــه نامی

ــد. ــی ندارن ــژه ی چندان نقش وی

ــت  ــالق و سیاس ــی، اخ ــوی دموكراس ــیل ق ــك پتانس ــه ی ــه ی خاورمیان ــه در جامع ــت ك ــوان گف ــی می ت ــه وار، به راحت ــد خالص ــن نق ــه ی ای ــر پای ب

وجــود دارد. وجــود مســائل جــدی اخالقــی، سیاســی و دموكراتیــك، نیــروی پتانســیل]یا بالقــوه ی[ آن را نشــان می دهــد. اینكــه هنــوز هــم متایــالت 

دولت]مدارانــه[ و قدرت گرایانــه نیرومنــد هســتند، در روی دیگــر خویــش مســائل، نیــاز و حتــی موجودیــت قــوی »اخالقــی، سیاســی و دموكراتیــك« 

را بــه ذهــن متبــادر می مناینــد. بــه اقتضــای تضــاد دیالكتیكــی میــان آن هــا، واقعیــت تنهــا بــه ایــن شــكل می توانــد بیــان گــردد.

در بخــش قبــل نظــر و دیــدگاه عبدالــه اوجــاالن را در خصــوص دموکراســی و همچنیــن نقــد ایشــان بــر دموکراســی ای مــورد نظــر غــرب کــه آن را 

دموکراســی بــورژوازی خوانــد، مطالعــه کردیــم. در ایــن بخــش می خواهیــم از دیدگاه هــای دیگــری، بــا مفهــوم دموکراســی آشــنا شــویم. از دیــدگاه 

نظریه پــردازان سیاســی مفاهیــم متنوعــی بــرای دموکراســی وجــود دارد.

o از دیــدگاه تقلیل گرایــی یــا مینیاملیســم، دموکراســی سیســتم حکومتــی اســت کــه در آن شــهروندان بــه گروهــی از رهــران سیاســی حــق حکومــت 

را از طریــق انتخابــات دوره ای اعطــا می کننــد. ایــن نظریــه حکومــت چنــد تنــی و پولیارشــی نیــز نامیــده می شــود.

o مفهــوم جمعــِی دموکراســی اذعــان دارد کــه حکومــت بایــد بــه تدویــن قوانیــن و سیاســت هایی بپــردازد کــه بســیار نزدیــک بــه نظــرات میانــه ی 
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مــردم باشــد، نیمــه ای در ســمت راســت و نیمــه ای در ســمت چــپ.

o دموکراســی شــورایی بــر مبنــای ایــن اصــل اســتوار اســت کــه دموکراســی حکومــت بــا بحــث می باشــد. دموکرات هــای شــورایی ادعــا می کننــد 

کــه قوانیــن و سیاســت ها می بایــد بــر مبنــای اســتدالل هایی باشــد کــه متــام شــهروندان بتوانــن آن را بپذیرنــد. پهنــه ی سیاســت بایــد جایــی باشــد 

کــه رهــران و شــهروندان در آن بــه مباحثــه پرداختــه، بــه یکدیگــر گــوش فــرا داده و نظــرات خــود را تغییــر می دهنــد.

ــد  ــهروندان بای ــه ش ــد ک ــتقیم می گوی ــی مس ــر دموکراس ــی دیگ ــاره دارد. در طرف ــا اش ــدگان آنه ــق مناین ــی از طری ــه دموکراس ــوق ب ــم ف o مفاهی

ــه خــودی خــود ارزشــمند  ــن و سیاســت ها مشــارکت داشته باشــند. فعالیــت سیاســی ب ــدگان خــود در ایجــاد قوانی ــق مناین ــه از طری مســتقیامً و ن

بــوده، موجــب اجتامعی شــدن و فرهیختگــی شــهروندان شــده و مشــارکت مردمــی می توانــد نخبــگان توامننــد را ارزیابــی کنــد؛ و از همــه مهم تــر 

ــری کرده باشــند. ــن و سیاســت ها را تصمیم گی ــد مگــر آن کــه خودشــان مســتقیامً قوانی ــر خــود حکومــت منی کنن این کــه شــهروندان در حقیقــت ب

ــه جوامعــی اشــاره دارد کــه در آن هــا عــرف، روش  ــن مفهــوم ب ــن متــام شــهروندان می باشــد. ای o مفهــوم دیگــر دموکراســی، تســاوی سیاســی بی

ــای  ــن عرف ه ــن ای ــن و مهم تری ــوند. اولی ــی می ش ــی تلق ــدرت سیاس ــاوی ق ــوی تس ــه س ــی ب ــوان راهنام های ــه عن ــه ب ــود دارد ک ــی وج و الگوهای

ــه منظــور انتخــاب منایندگانــی می باشــد کــه پــس از انتخــاب شــدن  ــات می باشــد کــه ب ــارت از رخــداد منظــم، آزاد و آشــکار انتخاب اجتامعــی عب

ــت  ــه اکری ــود ک ــکال ش ــت اش ــن اس ــدگاه ممک ــن دی ــوند. در ای ــده دار می ش ــه را عه ــی جامع ــت های عموم ــده ی سیاس ــا عم ــت کل و ی مدیری

رای دهنــدگان بــرای سیاســت تصمیــم می گیرنــد نــه اکریــت مــردم و بنابرایــن راه بحــث دربــاره ی اجبــاری شــدن مشــارکت سیاســی مثــل رای دادن 

ــی داشــته و  ــارزات انتخابات ــه در مب ــذاری بیشــرتی در جامع ــکان تاثیر گ ــی بیشــرت ام ــا پشــتوانه ی مال ــز اشــخاص ب ــد؛ و نی ــاز می منای ــاری را ب اجب

ــاز باشــد. ــورد نی ــی م ــار نامزد هــای انتخابات ــی در اختی ــع مال ــی جهــت شفاف ســازی مناب ــن ممکــن اســت قوانین بنابرای

دموکراسی از دیدگاه های مختلف                 

ارسطو )233-384 ق.م(

ارســطو بــه عنــوان اندیشــمند سیاســی بــه مطالعــه ی دولت  -شــهرهای یونانــی پرداخــت  و در ضمــن ایــن مطالعــه بــه رابطــه ی میــان دموکراســی 

و رسشــت سیاســی انســان نظــر داشــت. بــه نظــر او انســان طبعــاً حیوانــی سیاســی اســت کــه در دولت  -شــهر زندگــی می کنــد؛ تنهــا جانــوران و 

ــاره ی  ــد درب ــار می توان ــق  و گفت ــاری نط ــوه ی انحص ــورداری از ق ــم برخ ــه حک ــان ب ــد. انس ــه رس برن ــهر ب ــارج از دولت -ش ــد خ ــان می توانن خدای

درســتی و نادرســتی، ســود و زیــان، حقیقــت و خطــای امــور ســخن بگویــد. پــس زندگــی انســانی مســتلزم زیســنت در جامعتــی اســت کــه انســان 

بتوانــد در آن دربــاره ی امــور عمومــی آزادانــه ســخن بگویــد. در فلســفه ی سیاســِی ارســطو فــرد معــادل جــامد، خانــواده معــادل نبــات، روســتا معادل 

ــی  ــور عموم ــری در ام ــه در تصمیم گی ــت ک ــی اس ــهر کس ــهروند در دولت - ش ــوان ش ــه عن ــان ب ــت. انس ــان اس ــادل انس ــهر مع ــوان و دولت  -ش حی

جامعــه مشــارکت دارد و متناوبــاً در اعــامل قــدرت نیــز رشکــت می کنــد. در غیــر ایــن صــورت انســان، حیــوان زبان بســته ای خواهــد بــود. اعــامل 

حقــوق شــهروندی تنهــا در دولتــی ممکــن اســت کــه اکریــت مــردم در آن مشــارکت داشــته باشــند. دولت -شــهر یــا جامعــه ِی سیاســِی مطلــوب کــه 

در آن انســان از قــوه ِی عقــل و نطــق خــود بهــره می گیــرد، دولتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع کل جامعــه حکومــت کننــد. 

امــا دموکراســی، حکومتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع خودشــان حکومــت می کننــد و از آن جــا کــه اکریــت مــردم فقیرنــد، 

پــس دموکراســی حکومــت تهیدســتان اســت. نهایتــاً بهرتیــن حکومــت ممکــن از منظــر ارســطو حکومتــی بــود کــه ویژگی هــای انــواع رایــج و متــداول 

حکومــت یعنــی دموکراســی و الیگارشــی را باهــم ترکیــب کنــد، بدیــن شــیوه کــه شــامر کثیــری از شــهروندان در حکومــت مشــارکت مناینــد امــا ایــن 

تعــداد آن قــدر زیــاد نباشــد کــه حکومــت را از آِن تهیدســتان ســازد.

بنکدیت دو اسپینوزا )1632-1677(

ــی  ــن حکومــت، حکومت ــه نظــر او بهرتی ــد به شــامر مــی رود. ب ــردازان دموکراســی در عــر جدی ــدی از نخســتین نظریه پ اســپینوزا، فیلســوف هلن

اســت کــه بــر اســاس رای اکریــت مــردم اســتوار باشــد و در آن هــر کــس بتوانــد آزادانــه بیاندیشــد و ســخن بگویــد. اســپینوزا میــان دموکراســی 

ــِت  ــد. در اندیشــه ی گذشــتگان، دموکراســی موجــب تســلط تهیدســتان تلقــی می شــد و فضیل ــی، رابطــه ِی نزدیکــی می دی ــش عقالن ــم و دان و عل

مدنــی و آمــوزش اخالقــی و در نهایــت مصلحــت عمومــی را در خطــر قــرار مــی داد. آزادی هــای دموکراتیــک بــه نظــر فالســفه ی پیشــین گرچــه در 

ــد  ــرآن بودن ــن نظــر فالســفه ی پیشــین ب ــار مــی آورد. از ای ــه ب کوتاه مــدت موجــب رشــد تفکــر و فلســفه می شــد، امــا پیامدهــای ناخوشــایندی ب

کــه بهــرت اســت دموکراســی بــا عنــارصی از آریستوکراســی، مونارشــی و الیگارشــی تلفیــق شــود، تــا امــکان پــرورش سیاســتمداران و شــهروندان آگاه 

و فرهیختــه فراهــم گــردد. از ایــن رو فالســفه ی سیاســی پیشــین، دموکراســی رصف را نهایتــاً دشــمن اندیشــه و فلســفه می دانســتند. اســپینوزا نیــز 

ماننــد فالســفه ی قبلــی معتقــد بــود کــه حیــاِت فلســفی، رضایت بخش تریــن نــوع حیــات اســت، امــا برخــالف آنهــا تاکیــد می کــرد کــه دموکراســی 

ــن  ــن و معقول تری ــه نظــر او دموکراســی طبیعی تری ــت واقعــی اســت. ب ــرای پیشــرد آزادی اندیشــه و فلســفه و فضیل ــن شــکل حکومــت ب بهرتی

شــکل حکومــت اســت، زیــرا مباحثــه ی آزاد در بیــن نقطه نظرهــای متعــارض را مجــاز می دانــد. هــدف اصلــی حکومــت تامیــن امــکان تــداوم بقــاء 

انسانّ هاســت کــه تنهــا در قالــب حکومــت آنهــا بــر خــود بــه شــکلی عقالنــی بــه کــامل می رســد و ایــن غایــت هــم تنهــا در دموکراســی تحقق پذیــر 

اســت کــه افــراد بــرای تامیــن و صیانــت نفــس یکدیگــر منعقــد می کننــد. تنهــا در دموکراســی، شــهروندان حــق مداخلــه  در وضــع سیاســت ّهای 

ــد. ــه دســت می آورن عمومــی را ب

جان الک )1632-1704(

 الک از بنیان گــذاران اصلــی دموکراســِی لیــرال بــه شــامر مــی رود. وی اســتاد پزشــکی در دانشــگاه آکســفورد بــود و در زندگــی سیاســی انگلســتان 

در آن دوران نقشــی فعــال داشــت و بــه علــت مخالــف بــا دربــار ســلطنتی چندیــن ســال انگلســتان را تــرک کــرد و در هلنــد بــه رس می بــرد. عنــارص 

ــون  ــه قان ــان، حکومــت محــدود و مــرشوط ب ــت آدمی ــات و مالکی ــری طبیعــی انســان ها، حــق حی ــر آزادی و براب ــد ب ــی لیرالیســِم الک، تاکی اصل

طبیعــی و رضایــت مــردم، تســاهل دینــی، تفکیــک قــوای حکومتــی، اصالــت جامعــه در مقابــل دولــت و حــق شــورش بــر ضــد حــکام خودکامــه بــود. 

ایــن اندیشــه ها بــه ویــژه در دو رســاله ی حکومــت )1689( اثــر عمــده ی الک مطــرح شــده اند. در ایــن رســاله ها الک انســان را در انتخــاب اشــکال 

مختلــف حکومــت آزاد می دانــد و خانــواده و سیاســت را دو حــوزه ی جداگانــه ی زندگــی و فعالیــت انســان می شــامرد. الک وضــع طبیعــی )وضــع 

پیــش از تشــکیل دولــت( را بــه عنــوان وضعــی توصیــف می کنــد کــه در آن انســان ها آزاد و برابــر بودنــد. در آن وضــع انســان تابــع و فرمان بــردار 

اراده ی دیگــری نیســت. برابــری طبیعــی انســانّ ها مانــع از ســلطه ی اراده ی یکــی بــر دیگــری در وضــع طبیعــی می شــود. از لحــاظ اشــکال مختلــف 

حکومــت، الک بــر آن بــود کــه اکریــت ممکــن اســت خــودش قــدرت قانون گــذاری را اعــامل کنــد و بدیــن ســان »دموکراســی کامــل« برقــرار ســازد 

ــا حتــی بــه شــخص پادشــاه واگــذار کنــد. پــس امــکان تاســیس حکومتــی »غیــر دموکراتیــک«  ــا این کــه آن قــدرت را بــه گروهــی کوچــک و ی و ب

را جلــوه ای از دموکراســی می دانســت. بــا ایــن حــال جــان الک ســلطنت مطلقــه را مغایــر بــا حقــوق اساســی و طبیعــی انســان ها می دانســت.

 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 

اصلــی عقل گرایــی و روشــنگری غربــی بــود . بــه نقــد رسارسی جامعــه و انســانیت مــدرن پرداخــت. حکومــت مطلــوب او دموکراســی مســتقیم و 

جمع گرایانــه ای بــود کــه از یــک ســو بــر آزادی و فردگرایــی و اندیشــه ی قــرارداد اجتامعــی و از ســوی دیگــر در فضیلــت مدنــی، اراده  ی عمومــی 

و مصلحــت جمعــی اســتوار باشــد. روســو مخالــف پارملانتاریســم و اصــل منایندگــی بــود. بــه نظــر او پارملــان منی توانــد مناینــده ی اراده ی عمومــی 

ــد  ــه طــور مســتقیم می توانن ــا همــه ی مــردم ب ــد. تنه ــش را از دســت می دهن ــدگان، آزادی خوی ــه مناین ــا واگــذاری حقــوق خــود ب باشــد. مــردم ب

اراده ی عمومــی را بیــان کننــد. 

توماس جفرسون )1743-1826(

تومــاس جفرســون ســومین رئیس جمهــور آمریــکا و از مدافعــان اســتقالن آمریــکا بــود. وی بنیان گــذار ســنت اصلــی دموکراســی آمریکایــی یعنــی 

دموکراســی جفرســونی اســت. جفرســون انســان را طبعــاً اجتامعــی و سیاســی و نیازمنــد مشــارکت در حکومــت بــه منظــور توســعه ی توانایی هــای 

طبیعــی خــود می دانســت. بــه نظــر او مشــارکت سیاســی نیازمنــد اســتغنای اقتصــادی بــود و از همیــن رو از دموکراســی کشــاورزان و زمیــن داراِن 
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متوســط حامیــت می کــرد. جفرســون چهــار اصــل اساســی بــرای دموکراســی قائــل بــود: اول مشــارکت سیاســی؛ دوم برابــری اقتصــادی؛ ســوم آمــوزش 

فضائــل مدنــی و چهــارم منایندگــی مــردم بــه وســیله ی ارشافیــت طبیعــی. هــدف جفرســون برقــراری دولت  -شــهرهای کوچــک بــود کــه هــر یــک 

جمعیتــی حــدود صــد خانــوار را دربرگیــرد و امــکان دموکراســی مســتقیم را فراهــم آورد. در اصــل جفرســون می خواســت کــه دموکراســِی مســتقیم 

کالســیک را بــا نظــام دموکراســی منایندگــِی مــدرن درهــم آمیــزد. 

 هارولد السکی )1893-1950(  

ــای  ــت گروه ه ــی و اهمی ــه ی دموکراس ــی کرت گرایان ــکی مبان ــود. الس ــدن ب ــاروارد و لن ــگاه های ه ــتاد دانش ــی و اس ــی انگلیس ــرداز سیاس نظریه پ

ــرای دموکراســی  ــز ب ــد و متمرک ــت نیرومن ــت دول ــن نظــر در خصــوص اهمی ــرار مــی داد و از ای ــد ق ــورد تاکی اجتامعــی در نظــام دموکراســی را م

تردید هایــی برانگیخــت. بــه نظــر او افــراد اساســاً نســبت بــه گروه هــای اجتامعــی و نهاد هــای غیردولتــی، احســاس وفــاداری و تعلــق می کننــد، نــه 

نســبت بــه دولــت بــزرگ و متمرکــز. از ایــن رو اســاس دموکراســی همیــن نهادهــا و گروهّ هــا هســتند و بــه منظــور حفــظ و تقویــت آن هــا، قــدرت 

دولتــی بایــد تضعیــف و مترکززدایــی شــود. الســکی در آخریــن اثــر عمــده ی خــود، اســتدالل کــرد کــه دموکراســی در دنیــای مــدرن بــه واســطه ی 

ــدارد. ــه داری هامهنگــی ن ــا رسمای ــاه شده اســت و بنابرایــن اصــوالً ب ــه در همــه ی حوزه هــای زندگــی، تب ســلطه ی رسمای

رمون آرون )1905-1983(

ــرآن  ــر کمونیســم، فاشیســم و توتالیتاریســم می تاخــت. وی ب ــود و ب آرون فیلســوف و نویســنده ی فرانســوی از هــواداران رسســخت دموکراســی ب

ــرا  ــای کرت گ ــت. آرون از نظام ه ــن اس ــل تامی ــدرن قاب ــر م ــه ی ع ــه های برابری طلبان ــایه ی اندیش ــا در س ــان ها، تنه ــه آزادی و ارزش انس ــود ک ب

و دموکراتیــک معــارص بــه عنــوان  نظام هــای قانون منــد و مدنــی دفــاع کــرد. بــه نظــر او جوهــر دموکراســی رقابــت، قانون منــدی 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 بــرای 

بهره بــرداری فــرد از آزادی هــای دموکراتیــک را فراهــم آورد،  معنــا نــدارد. از ســوی دیگــر بــه نظــر او اســتقرار برابــری در جوامــع ممکــن نیســت،  

زیــرا موانــع ســاختاری عمــده ای بــر رس راه پیدایــش جامعــه ی برابــر وجــود دارد. بــه نظــر آرون کوشــش بــرای اســتقرار برابــری کامــل در جامعــه، 

تنهــا بــه خودکامگــی و توتالیتاریســم می انجامــد.

ایزایا برلین )1909-1997(

ــی را از هــم جــدا  ــت و منف ــوم آزادی مثب ــد. وی دو مفه ــف می کن ــرای آزادی تعری ــوم ب ــه ای دو مفه ــارص در مقال ــن، فیلســوف سیاســی مع برلی

می کنــد. آزادی منفــی کــه بــه مفهــوم رهایــی از دخالــت و اراده ی خودرسانــه  ی دیگــری اســت، جوهــر لیرالیســم را تشــکیل می دهــد. در مقابــل 

آزادی مثبت، کــه بــه معنــای آزادی بــرای عمــل بــر طبــق مقتضیــات عقــل عمومــی اســت، مبنــای اســتبداد و توتالیتاریســم اســت. بــه طــور کلــی 

ــان  ــه می ــود دارد. البت ــراد وج ــرای اف ــف ب ــای مختل ــان گزینه ه ــاب می ــکان انتخ ــه در آن ام ــت ک ــی اس ــی نظام ــت، دموکراس ــاد داش ــن اعتق برلی

ارزش هــای مطلــوب بــرشی همــواره تعــارض وجــود دارد و ایــن تعــارض را منی تــوان بــه هیــچ شــیوه ای، حتــی بــه وســیله ی دموکراســی حــل کــرد؛ 

امــا دموکراســی امــکان گزینــش میــان ارزش هــا و غایــات مختلــف زندگــی را بــرای افــراد فراهــم مــی آورد. 

کارل پوپر )1902-1994(

پوپــر، فیلســوف علــم و عــامل بــزرگ اتریشــی در زمینــه ی دموکراســی نیــز نظریه پــردازی کــرد. در واقــع  ایــن اندیشــه کــه حقیقــت و آزادی بــه هــم 

وابســته اند، در همــه ی آثــار او  تاثیر گــذار بوده اســت. مهم تریــن امتیــاز دموکراســی بــر دیگــر انــواع حکومــت، بــه نظــر پوپــر آن اســت کــه در آن 

می تــوان حــکام ناشایســت و فاســد را از کار برکنــار کــرد. بــه طــور کلــی بــه نظــر پوپــر، دموکراســی بــا اصــل عمومــی و کلــی حاکــم بــر اندیشــه ی 

او یعنــی بــاز بــودن جهــان و غیرقطعــی و نامتــام بــودن همــه ی حقایــق نســبتی اساســی دارد.

 رابرت دال 

ــارص و  ــِک مع ــای دموکراتی ــف نظام ه ــرای توصی ــی« را ب ــوم »پولیارش ــی، مفه ــزرگ آمریکای ــامی ب ــی و از عل ــده ی دموکراس ــرداز عم دال، نظریه پ

متــداول، رایــج ساخته اســت. بــه نظــر او، دموکراســی در مفهــوم آرمانــی و کالســیک اش قابــل تحقــق نیســت، بلکــه تنهــا می توانــد بــرای ســنجش 

ــوب  ــد مطل ــم، ح ــگان حاک ــدد نخب ــوم تع ــه مفه ــی ب ــود. پولیارش ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــع آرمان ــه وض ــود ب ــی های موج ــی دموکراس ــزان نزدیک می

مشــارکت و رقابــت سیاســی را ایجــاد می کنــد و از بــروز اســتبداد اکریــت جلوگیــری می منایــد. حکومــت دموکراســِی واقعــی، نــه حکومــت اکریــت 

و نــه حکومــت یــک اقلیــت، بلکــه حکومــت چندیــن اقلیــت اســت. بنابرایــن نظریــه ی پولیارشــی، نظریــه ی پلورالیســم بــا تکــر در منابــع قــدرت 

ــت  ــر ایشــان اهمی ــن نظــارت شــهروندان ب ــش رهــران و تضمی ــوان روش گزین ــه عن ــدگاه دال،  دموکراســی ب ــی از دی ــه طــور کل سیاســی اســت. ب

بیشــرتی دارد تــا بــه عنــوان نظامــی بــرای تامیــن حقــوق و آزادی هــای فــردی و مشــارکت و رقابــت کامــل و متــام عیــار.

نتیجه

در متامــی مطالــب فــوق می تــوان ایــن مفهــوم را برداشــت کــرد کــه تعاریــف مختلفــی از دموکراســی را می تــوان بــر دو پایــه ی اساســی 

ــرد در  ــرار دادن ف ــا ق ــردی و مبن ــای ف ــر آزادی ه ــی ب ــد فراوان ــیر تاکی ــف و تفاس ــیاری از تعاری ــه بس ــی این ک ــود. یک ــیم بندی من تقس

ــد.  ــا و اســاِس دموکراســی می دانن ــه عنوانــی کلیّتــی، مبن ــد و دیگــری این کــه اجتــامع و جامعــه را ب مرکزیــت مفهــوم دموکراســی دارن

همــه ی تعاریــف نشــان از آن دارد کــه بــا توجــه بــه واقعیــت وجــودی انســان و همچنیــن تفاوت هــای بنیادینــی کــه در اندیشــه های 

غالــب بــر او وجــود دارد؛ ایــن اختــالف نظرهــا نیــز در تعریــف و تفیــرس پدیــده ی دموکراســی رخنــه کرده اســت. در نتیجــه می تــوان 

چنیــن اذعــان داشــت کــه دموکراســی را بــه معنــای واقعــی کلمــه منی تــوان بــه عنــوان قطعیتــی رصف تعریــف منــود چــرا براســاس اصــل 

ــای واقعــی آن  ــوان در مــورد دموکراســی و معن ــز ایــن موضــوع واضــح می گــردد، در صورتــی کــه می ت دیالکتیکــی وجــودی انســان نی

بــه اتفاق نظــری منطبــق بــا ابعــاد اشــرتاکی جوامــع دســت یافت و دموکراســی را بــر اســاس اصــل وجــودی هــر جامعــه تعریــف منــود. 

در واقــع می تــوان گفــت کــه بــر اســاس حافظــه ی تاریخــی برشیــت و همچنیــن تعاریــف بــه دور از تحریفاتــی کــه در ســیر تاریــخ بــر 

آن ّهــا وارد گشــته، بــه تعریفــی جامــع از دموکراســی دســت یافت و آن هــم ایــن اســت کــه دموکراســی را بــر اســاس واقعیت هــای فــردی 

)بــه عنــوان جــز( و واقعیت هــای اجتامعــی )بــه عنــوان کل( می تــوان بــه اراده ی راســتین فــرد در مدیریــِت جامعــه و اســتقالِل اراده ی 

جمعــِی جامعــه بــه عنــوان کلیّتــی فراگیرتــر در برخــورد بــا جوامــع دیگــر عنــوان منــود. بــه نوعــی می تــوان ایــن تعریــف را دموکراســِی 

دموکراتیــک نــام نهــاد.

بــا همــه ی ایــن تفاســیر بــاز هــم می تــوان گفــت کــه نیــل بــه تعریفــی واحــد از دموکراســی بــه دور از واقعیــت وجــودی آن باشــد. چــرا 

کــه بــه نظــر مــا دموکراســی نیــز ماننــد بســیاری دیگــر از خصائــص هــر جامعــه ای، می تــوان آن را یــک مفهــوم و پدیــده ی خودویــژه ی 

هــر اجتامعــی تعریــف کــرد.
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ــه  ــرای جامع ــد ب ــاً می توان ــی واقع ــتمی مدیریت ــه سیس ــه چ ــش دارد ک ــن پرس ــه ای ــر ب ــخ مخت ــر پاس ــعی ب ــه س ــن مقال ای

مفیــد واقــع گــردد و باعــث شــود کــه خــود جامعــه مدیریــت خــود را بــر عهــده بگیــرد و هســت مندی انســان ها، خلق هــا، 

جنســیت ها، باورداشــت ها، آیین هــا را بــا توجــه بــه تفاوت مندی هــای بنیادیــن آنــان در امتســفری برابــر و آزاد لحــاظ منایــد. 

بــر همیــن اســاس بــه بررســی شــیوه  های مدیریــت کنفــدرال، مدیریــت فــدرال، خودمختــاری و تفاوت هــای میــان آنهــا بــه 

ــه  ــل ب ــرای نی ــم. در ایــن راه، ب ــان در برخــی از کشــورهای جهــان می پردازی صــورت تئــوری و معرفــی منونه هــای بیرونــی آن

ــم.   ــی( در بررســی اســتفاده  کرده ای ــق از روش هم سنجشــی )تطبیق ــوب در تحقی نتیجــه ی مطل

ساختار فدرالیسم و انواع آن

واژه فدرالیســم نــه مقــدس و نــه مــرتادف بــا دمکراســی اســت. کشــورها می تواننــد، بــه طــور قانونــی فــدرال نامیــده شــوند، 

ــد.  ــی ده ــر م ــی خ ــتم فدرال ــرد سیس ــض در عملک ــاختاری و تناق ــی س ــورد از ضعف ــن م ــند. ای ــرا باش ــل مرکزگ ــا در عم ام

ــر  ــدرال نظی ــال کشــورهای ف ــوان مث ــه عن ــدارد. ب ــوری( ن ــا جمه ــی )ســلطنتی و ی ــوع نظــام حکومت ــه ن فدرالیســم ربطــی ب

بلژیــک، مالــزی و کانــادا ســلطنتی هســتند در حالیکــه آمریــکا، آملــان و هندوســتان جمهوری هــای فــدرال هســتند. برخــی از 

کشــورها نظیــر آمریــکا و ســوئیس و تــا حــدی مالــزی از طریــق بــه  هم پیوســنت ایــاالت مســتقل بوجــود آمده انــد. 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 آمده انــد. تقســیامت ایالت هــا و اســتان ها می توانــد 

بــر اســاس ویژگی هــای تاریخــی، بافــت فرهنگــی، قومــی و زبانــی )بلژیــک، نیجریــه؛ ســوئیس، مالــزی، هندوســتان، اتیوپــی( 

عگید بانه

فدرالیسم یا کنفدرالیسم

و یــا رصفــاً جغرافیایــی و اســتانی )آمریــکا، آملــان، اســرتالیا( باشــد. البتــه نظــام فــدرال نامتقــارن کــه در آن بعضــی اســتان ها و ایالت هــا 

هویــت و ویژگی هــای متغیــری دارنــد، می توانــد مخلوطــی از مرزبندی هــای اســتانی میــان اســتان های همگــون و ایالت هایــی 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 مدئیــرا( و دوازده اســتان همگــون وجــود دارد. در تانزانیــا ایالــت زنگبار)زانزیبــار( از 

خودگردانــی داخلــی )خودمختــاری( بهره منــد اســت. در نظام هــای فــدرال دوال)دوگانــه( نظیــر کانــادا ایالت هــا بیشــرتین 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، 

ــوان گفــت کــه نظام هــای  ــا مجلــس ایالتــی، پارملــان ملــی کشــور و دولــت مرکــزی( وجــود دارد. می ت شــورای شــهر، شــورای اســتان و ی

فــدرال مختلفــی در دنیــا وجــود دارنــد کــه هــر کــدام ویژگــی خــاص خــود را دارنــد. کشــورهای اســکاندیناویای فــدرال نیســتند، امــا بــا 

اتــکا بــه سیســتم غیر متمرکــز مبتنــی بــر کمون هــای منطقــه ای و اســتانی خودمختــار وضعیتــی مشــابه نظــام فــدرال دارنــد. مثــال زنده تــر 

شــاید بریتانیــا باشــد کــه اســم فــدرال را یــدک منی کشــد؛ امــا مناطــق قومــی آن نظیــر اســکاتلند، ولــز، و ایرلنــد از خودمختــاری داخلــی 

ــا کنفدرالیســم  ــح بدهــم. فدرالیســم )فدراســیون( ب ــه را توضی ــد نکت ــه چن ــح اســت ک ــه توضی ــی برخــوردار هســتند. الزم ب بســیار باالی

)کنفدراســیون( فــرق می کنــد. از نظــر حقــوق بین املللــی در کنفدراســیون ایالت هــا مبثابــه یــک کشــور حــق تعییــن رسنوشــت )جدائــی( 

را دارنــد. در حالیکــه در فدرالیســم ایــن حــق طبیعــی وجــود نــدارد. به عنــوان مثــال در ایالــت کشــمیر و یــا آســام هندوســتان عــده ای 

ــرای  ــا قوانیــن بین املللــی، چنیــن حــق قانونــی ب خواســتار رفرانــدم بــرای جدایــی هســتند. امــا از منظــر قانــون اساســی هندوســتان و ی

جدایــی وجــود نــدارد.  

 تفاوت میان عدم مترکز و سیستم فدرال

ــی سیســتم فــدرال نیســت. وجــه  ــه معن ــوع عــدم مترکــزی ب ــر عــدم مترکــز اســتوار اســت، لیکــن هــر ن ــا ب ــی، الزام  هــر سیســتم فدرال

متایــز اساســی میــان سیســتم فــدرال و سیاســت عــدم مترکــز در هــر شــکلی را بایــد در وجــود حاکمیــت دوگانــه در حکومــت فدراتیــو کــه 

خــود اساســاً بــا عــدم مترکــز نیــز همــراه اســت و فقــدان آن در عــدم مترکــز اداری و یــا حتــی در خودمختــاری، جســتجو کــرد. امــروز، اکــر 

ــی  ــز، اگرچــه روش تازه ی ــد سیاســت عــدم مترک ــش می گیرن ــی را در پی ــه دالیل ــا ب ــز بن ــی از سیاســت عــدم مترک کشــورها، اشــکال متفاوت

ــی در دو دهــه ی گذشــته، عمومیــت  ــد، ول ــان جنــگ جهانــی دوم، غالــب کشــورهای جهــان از آن اســتفاده کرده ان نیســت و بعــد از پای

بیشــرتی یافتــه اســت. در ســال های 1950 و 1960، کشــورهای اســتعامرگر، بخــش قابــل توجهــی از اختیــارات خــود را بــه مســتعمرات خــود 

تفویــض کردنــد، ضمــن آن  کــه هنــوز بــه آن هــا اســتقالل کامــل نــداده بودنــد. در دهــه 1980، بیشــرت بــه دلیــل مترکــز بــر توســعه ی انســانی 

و رضورت همســازی شــیوه های حکومتــی بــا آن مرتبــط بــود. در حــال حــارض، سیاســت عــدم مترکــز در هــر کشــوری منطــق خــاص خــود را 

دارد. عــدم مترکــز ســازمان اداری نیــز بــرای مدیریــت دســتگاه بوروکراســی کشــور، روشــی اســت از مدت هــا پیــش در بســیاری ازکشــور ها 

بــه  مــورد اجــراء گذاشــته شــده  اســت. در آمریــکای التیــن عــدم مترکــز بــر اثــر فشــار بــرای دموکراتیــزه کــردن بیشــرت، و در قــاره ی آفریقــا، 

عــدم مترکــز ابــزاری اســت بــرای حفــظ وحــدت ملــی. در نتیجــه، حکومت هــا، ممکــن اســت بــه دالیــل متفــاوت و بــه درجــات متفاوتــی، 

سیاســت عــدم مترکــز را پیــش برنــد. لیکــن هیــچ یــک از این هــا را منی تــوان یــک روش فدراتیــو تلقــی کــرد، چــرا کــه فاقــد میکانیســم 

فدراتیــو، یعنــی حــق حاکمیــت دوگانــه هســتند.

 تفاوت میان سیستم فدراتیو و کنفدراتیو

سیســتم فدراتیــو و کنفدراتیــو، هــر دو از مقولــه حکومت هــای غیر متمرکــز بــه حســاب می آینــد. تقســیم عمــودی قــدرت در سیســتم های 

فدراتیــو و میــزان صالحیت هــای حکومــت فــدرال و زیر مجموعه هــا، بــه صــورت مفــادی از قانــون اساســی کشــور در می آینــد و امــکان 

تغییــر آن فقــط بــا تصویــب پارملان هــای محلــی زیرمجموعه هــا )ایالت هــا( می توانــد عملــی گــردد. بــه عبارتــی دیگــر، هرگونــه تغییــری 

ــن، رابطــه ای یک ســویه نیســت و  ــر اســت. بنابرای ــن امکان پذی ــت طرفی ــا رضای ــط ب ــا، فق ــدرال و ایالت ه ــت ف ــان حکوم ــه می در معادل

حکومــت مرکــزی منی توانــد بنــا بــه اراده ی خــود، اختیــارات حکومت هــای محلــی را تغییــر دهــد. تغییــرات جزئــی و نوســان ها معمــوالً 

از طریــق تفســیر قانــون اساســی از طــرف دادگاه عالــی فــدرال کــه صالحیــت رســیدگی بــه اختالفــات میــان ایالت هــا و نیــز هــر یــک از 

ایالت هــا بــا دولــت فــدرال را بــر عهــده دارد، انجــام می گیــرد. لیکــن بــرای تغییــر در قانــون اساســی، معمــوالً تاییــد ســه چهــارم پارملــان 

ــود  ــه وج ــی ب ــای معین ــرای هدف ه ــق ب ــاس تواف ــو، بر اس ــتم های کنفدراتی ــو، سیس ــت فدراتی ــالف حکوم ــت. برخ ــا رضوری اس ایالت ه
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می آینــد و قــدرت اجرایــی مرکــزی فقــط از مناینــدگان زیــر مجموعه هــا تشــکیل می شــود. بــر خــالف دولــت فــدرال، قــدرت اجرایــی و 

حکومــت مرکــزی ضعیفــی دارد.

در نظام  کنفدراتیو ارکان زیر به عنوان نقطه ی متایز بنیادین میان نظام فدراتیو وجود دارد :

1_ زیر مجوعه ممکن است، هویت قانونی کامالً مستقل خود را حفظ کند.

ــی  ــد. یعن ــض کرده ان ــه آن تفوی ــا( ب ــا )ایالت ه ــر مجموعه ه ــه زی ــت ک ــی اس ــدرت و اختیارات ــامل آن ق ــه اع ــاز ب ــط مج ــز فق  2_ مرک

ــا. ــارات ایالت ه ــت از اختی ــی اس ــا تابع ــارات آن ه اختی

3_ زیر مجموعه ها در بسیاری مسایل، می توانند تصمیم مرکز، را وتو منایند.

ــال،  ــوان مث ــه عن ــدرال را ب ــای کنف ــهروندان ایالت ه ــه ش ــد و ن ــد کن ــا را متعه ــت زیرمجموعه ه ــن اس ــط ممک ــز فق ــامت مرک 4_ تصمی

بســیاری از تصمیــامت اتحادیــه ی اروپــا، بــه طــور مســتقیم بــه جزئــی از پیکــره ی قانونــی دولت هــای عضــو تبدیــل منی شــود و نیــاز بــه 

ــه  ــرای آن هــا ب ــی ب ــد قانون ــا تعه ــرده و حقــوق و ی ــدا ک ــی در آن هــا پی ــا رســمیت قانون ــب پارملان هــای دولت هــای عضــو دارد ت تصوی

وجــود آورد.

5_ مرکز فاقد منبع مالی و یا پایگاه انتخاباتی مستقل است .

ــد،  ــی بخواه ــر زمان ــون ه ــه، کانت ــن  ک ــام ای ــد. رسانج ــض منی کنن ــز تفوی ــه مرک ــم ب ــور دائ ــود را بط ــارات خ ــا، اختی 6_ زیرمجموعه ه

ــت. ــی نیس ــک طرفه ی ــق ی ــی ح ــکان جدای ــدرال ام ــتم ف ــی در سیس ــق جدای ــه ح ــال آنک ــد، ح ــرون بیای ــاد را بی ــه از اتح ــد ک می توان

ــه ی  ــز اتحادی ــا 1787 و نی ــکا از 1776ت ــاالت شــامل آمری ــا 1847، و کنفدراســیون ای ــه 1291 ت ــوان از کنفدراســیون ســویس در فاصل می ت

اروپــا در حــال حــارض بــه عنــوان منونه هــای تاریخــی نــام بــرد. بــا ایــن تفــاوت کــه اتحادیــه ی اروپــا اکنــون یــک هویــت دورگــه ای اســت 

میــان سیســتم فــدرال و کنفــدرال اســت. نظــام ســویس برغــم حفــظ نــام کالســیک کنفدراســیون خــود، یــک حکومــت کامــال فــدرال اســت. 

تفاوت خود مختاری با کنفدرالیسم

 مفهــوم خودمختــاری در معنا هــای متفاوتــی بــه کار بــرده می شــود و بیشــرت متضمــن اقــدام بــه اختیــار خــود در حوزه هــای معیــن اســت. 

از نظــر توزیــع یــا پخش کــردن 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 

»خود مختــاری اداری » کــه بیشــرت شــکلی از عــدم مترکــز در ســازماندهی اداری کشــور اســت و» خودمختــاری سیاســی« کــه بــه معنــای 

انتقــال حــق قانون گــذاری بــه یــک واحــد رسزمینــی در حوزه هایــی معیــن اســت، و همچنیــن »خود مختــاری فرهنگــی« قائــل بــه متایــز 

گردیــد. خودمختــاری فرهنگــی، بــا خودمختــاری سیاســی فــرق می کنــد. خودمختــاری فرهنگــی، معمــوالً بــه گروه هــای زبانــی، مذهبــی و 

یــا از نظــر قومــی متفــاوت بــه کار بــرده می شــود. گروه هــای اجتامعــی کــه رصفــاً براســاس تعلــق رسزمینــی تعریــف می شــوند، و دامنــه 

خودمدیریتــی آنــان محــدود بــه آمــوزش، فرهنــگ و زبــان اقلیــت و امــور مذهبــی و رفاهــی می شــود. نهادهــای خودمختــار نیــز فقــط 

در آن حوزه هــای معیــن حــق اعــامل قــدرت را دارنــد و نــه بیشــرت. دامنــه خودمختــاری سیاســی، هامن گونــه کــه اشــاره شــد، وســیع تر 

ــار منطقه یــی،  اســت و درجــه و وســعت اختیارهــای تفویــض  شــده نیــز در هــر مــوردی ممکــن اســت کــه فــرق کنــد. قــدرت خودمخت

عمدتــاً حوزه هــای آمــوزش، فرهنــگ، اســتفاده از زبــان، محیــط  زیســت، برنامه ریــزی محلــی بــرای منابــع طبیعــی، توســعه اقتصــادی، امــور 

اداری محــل، مســکن، بهداشــت و دیگــر امــور اجتامعــی را در بــر می گیــرد. دولــت مرکــزی نیــز امــور مربــوط بــه دفــاع، سیاســت خارجــی، 

سیاســت های کالن اقتصــادی، نــرش پــول و امنیــت را بــر عهــده می گیــرد. در ایــن زمینــه می تــوان از خودمختــاری جزایــر آلنــد واقــع در 

دریــای بالتیــک کــه تحــت حاکمیــت دولــت فنالنــد قــرار دارد، لیکــن بــه زبــان ســویدی حــرف میزننــد، اســکاتلند،گرین لنــد، پورتریکــو، 

منطقــه تیــرول و آلتــو آدیجــه در شــامل ایتالیــا کــه آملانــی زبــان هســتند، بــه عنــوان منونه هایــی از خود مختــاری سیاســی یــا رسزمینــی 

نــام بــرد. تفــاوت اساســی همــه اینهــا بــا سیســتم کنفــدرال در ایــن اســت کــه دولــت مرکــزی حــق تغییــر یــا برهــم زدن اختیــارات تفویــض  

شــده را دارد، حــال آن کــه چنیــن حــق یــک طرفه یــی بــرای آن در حکومــت کنفــدرال قائــل منی شــوند. 

)PKK(کنفدرالیسم دموکراتیک حزب کارگران کوردستان

کنفدرالیســم دموکراتیــک، کنفدرالیســِم دموکراســی اســت. بدیــن معنــا کــه همــه ی کنفدرالیســم ها لزومــا دموکراتیــک نیســتند. بــه عنــوان 

ــد،  ــادرت می کنن ــم مب ــیس کنفدرالیس ــه تاس ــا ب ــه دولت ه ــی ک ــا زمان ــد، ام ــیس مناین ــم تاس ــد کنفدرالیس ــز می توانن ــا نی ــال دولت ه مث

ــدرت  ــر ق ــه ب ــی هســتند ک ــدرال، دولت های ــای کنف ــد. دولت ه ــش را مســتحکم مناین ــت خوی ــای حاکمی ــه پایه ه ــت اســت ک ــن جه بدی

خــود افزوده انــد. بــرای منونــه، قــدرت یــک دولــت محــدود اســت، امــا زمانــی کــه دولت هــای بســیاری بــر مبنــای کنفدرالیســم بــه هــم 

ــا  ــاخنت حکومت ه ــد س ــور نیرومن ــه منظ ــدرال ب ــبات کنف ــی، مناس ــن وضعیت ــد. در چنی ــش می یاب ــا افزای ــدرت آن دولت ه ــد،  ق بپیوندن

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــه همیــن ســبب پیوند هــای کنفــدرال در هــر زمانــی بــه بــروز نتایــج دموکراتیــک ختــم منی گردنــد. 

ــه  ــود را ب ــه خ ــندیکاهایی ک ــوص س ــه خص ــردد. ب ــاد گ ــز ایج ــی نی ــازمان های اجتامع ــان س ــد در می ــم می توان ــال کنفدرالیس ــن ح ــا ای ب

صــورت کنفدراســیون تاســیس منوده انــد، 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 

ــردم می باشــد. خلــق بــه معنــای اندرونــه ی جامعــه ای اســت کــه خــارج از محــدوده ی دولــت قــرار گرفتــه اســت. خلــق در  ــا َم خلــق ی

ــم  ــق کنفدرالیس ــز از طری ــازمان ها نی ــن س ــوده و ای ــیس من ــددی را تاس ــازمان های متع ــد و س ــازمان دهی می کن ــود را س ــی خ ــر مکان ه

دموکراتیــک خــود را بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازند. کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه معنــای سیســتم ســازمان های اجتامعــی اســت. موسســات 

ــن سیســتم فقــط متشــکل  ــا ای ــد، ام ــات خــود بپردازن ــان مطالب ــه بی ــه و ب ــد در کنفدرالیســم دموکراتیــک جــای گرفت اجتامعــی می توانن

ــده  ــه درســتی درک شــوند، تاســیس گردی ــه می بایســت ب ــه ای ک ــک از دو کلم ــن ســازمان ها نیســت. کنفدرالیســم دموکراتی از وجــود ای

اســت. از میــان آن دو کلمــه، کنفدرالیســم معــرِف روابــط منعطــف اســت، ارتباطاتــی کــه بــه هــر بخــش ابتــکار عمــل می بخشــد. ایــن 

نــوع از ارتباطــات، آزادی را در خــود جــای می دهــد. ارتباطــات کنفــدرال، در بطــن خویــش اســتقالل را می پرورانــد. مقصــود از اصطــالح 

دموکراســی نیــز قــرار گرفــنت خــارج از محــدوده ی دولــت اســت. هنگامــی کــه از دموکراســی ســخن می گوییــم، بیــش از هــر چیــز از قــرار 

گرفــنت خــارج از محــدوده ی دولــت بحــث می کنیــم. رهــر آپــو سیســتم کنفدرالیســم را بــه تســبیح تشــبیه منــوده اســت. کنگــره ی خلــق 

ــه ی واحدهــای  ــه مثاب ــوان ب ــه ی شــاه دانه ی )محــراب( ایــن تســبیح می نامــد. هــر یــک از دانه هــای ایــن تســبیح را می ت ــه مثاب ــز ب را نی

اجتــامع دانســت. هــر یــک از ایــن واحدهــا بــه تنهایــی موجودیتــی مســتقل بــوده و هــر موجودیــت نیــز دارای احــرتام و منزلتــی اســت. 

امــا هــر یــک از ایــن دانه هــا بــه تنهایــی منی توانــد یــک تســبیح شــود. ایــن مثــال درمــورد جامعــه نیــز صــدق می کنــد. جامعــه نیــز بــه 

ماننــد تســبیح مذکــور اســت. بــرای اینکــه ایــن دانه هــای دارای ابتکارِعمــل، کلیــت یــک تســبیح را تشــکیل دهنــد، بایــد چیــزی آنــان را 

در کنــار هــم قــرار دهــد. ایــن حلقــه ی اتصــال نیــز هــامن نــخ اســت. دقیقــا در همیــن نکتــه، در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم عینــا بــه 

ماننــد دانه هــای تســبیح متامــی اقشــار جامعــه )زنــان، جوانــان، ادیــان، اتنیســیته ها... و تفاوت هــای اجتامعــی(  حائــز اهمیــت هســتند. 

متامــی ایــن اجــزاء دارای ابتــکاِر عمل انــد امــا یکــی از آن واحدهــا بــه تنهایــی قــادر منی باشــد جامعــه ای را در کلیــت آن تشــکیل دهــد. 

بــرای اینکــه ایــن اجــزای مســتقل و دارای اراده و ابتکارعمــل، بتواننــد جامعــه ای را تشــکیل دهنــد، الزم اســت کــه کنــار هــم قــرار گیرنــد. 

بــه جهــت اینکــه مــا تــالش داریــم تــا جامعــه را نیرومند تــر گردانیــم، بــه تجزیــه ی جامعــه کمــر منی بندیــم. رشط اساســی جهــت اجتامعــی  

شــدن وجــود انســان اســت. قدرت منــدان حاکــم بــرای اینکــه جامعــه را متناســب بــا اهــداف خویــش مدیریــت کننــد، جامعــه را تجزیــه 

ــادی  ــک ســاختار نه ــه انشــقاق و جزء جــزء منــودن ی ــن ســبب هرگون ــد. بدی ــل می کنن ــد همبســتگی تبدی ــه اجــزای فاق منــوده و آن را ب

ــی از  ــا جزئ ــه ی بخــش ی ــه مثاب ــز ب ــک نی ــرا اســت. اجــزای کنفدرالیســم دموکراتی ــه ی هیرارشــیک و دولت گ ــی، محصــول جامع و معنای

جامعــه ی طبیعــی دارای احــرتام و منزلــت هســتند. اجــزای جامعــه ی طبیعــی بــه صــورت سلســله  مراتبــی و بــر روی هــم انباشــته نبــوده، 

بلکــه بــه مــوازات هــم و در کنــار یکدیگــر بــه رس می بردنــد. براســاس موازیــن برابــری و آزادی بــا یکدیگــر در تعامــل می باشــند. بــه طــور 

خالصــه ]آنــان[ دریافتــه بودنــد کــه موجودیــت هــر یــک از بخش هــا موجودیــت آنــان را تضمیــن خواهــد منــود. در ســطح بســیار باالیــی، 

بــه گونــه ی اجتامعــی و کمونــال عمــل می کردنــد. بدیــن جهــت کــه ذهنیــت آنــان از خصوصیتــی کمونــال برخــوردار بــود، می توانســتند 

»برابــری متفاوت هــا« را شــکل دهنــد. در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــر جــزء، بخــش و ســازمان دارای ابتکار عمــل اســت. هــر بخــش از 

اجتــامع می بایســتی تــوان ذهنــی و عملــی خــود را بــه منصــه ی ظهــور برســاند. قبــل از هــر چیــز بایــد دریچه هایــش بــه روی تغییــر و 

تحــول بــاز باشــد. همزمــان ایــن بخــش یــا جــزء بــه صــورت خــودرس عمــل منی کننــد. بــرای اینکــه بتواننــد ســاختار جامعــه ای نیرومنــد 

را بنــا نهنــد، بایســتی همــه ی اجــزاء و عنــارص متحــد گردنــد. بــرای اینکــه متحــد شــوند نیــز بــه ماننــد مثــال فــوق بــه نــخ تســبیح نیــاز 

دارنــد. ایــن نــِخ رابــط نیــز در کنفدرالیســم دموکراتیــک منــود می یابــد و آن حلقــه ی اتصــال ذهنیــت دموکراتیــک یــا دموکراســی اســت. 

ــم  ــر کنفدرالیس ــا یکدیگ ــد و ب ــرس می برن ــل ب ــق کام ــک در تواف ــات دموکراتی ــیوه ی حی ــدرال و ش ــل کنف ــکار عم ــه ابت ــور خالص ــه ط ب

دموکراتیــک را تشــکیل می دهنــد. اگــر در مکانــی شــیوه ی حیــات دموکراتیــک موجــود نبــوده و اندیشــه ی کمونــال بنیــاد کار نباشــد، در 

ــد  ــکار عمــل اجــزاء و  واحدهــای متکــرِ نامنســجم باقــی می مان ــا ابت ــرد. در آنجــا تنه ــک شــکل منی گی آن مــکان کنفدرالیســم دموکراتی
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و ایــن نیــز بــه جهــت این کــه مجــزا بــودن را از میــان بــر منــی دارد، و حتــی بــه آن تــداوم می بخشــد، قــادر نیســت تــا وضــع موجــود را 

تغییــر دهــد. از ایــن طریــق نیــز حاکمیــت اســتمرار می یابــد. مــوردی کــه در زمــان اعــالم 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. کمیته هــا، اجــزاء، واحدهــا، ســازمان ها ابتــکار عمــل بــه دســت آورده  بودنــد. بایــد خودشــان بــه ایــن مطلــب فکــر می کردنــد، بــه 

مباحثــه می پرداختنــد و خودشــان ایــن کارهــا را بــه انجــام می رســاندند. بعــد از آن کــه همــه ی افــراد کارهــا را بیــن خــود تقســیم کردنــد 

و حتــی کار خــود را از ســایر بخش هــای مجــزا بــه انجــام رســانیدند، گفتــه می شــد ایــن فعالیــت متعلــق بــه حــوزه ی کاری مــا اســت. بــه 

اصطــالح مــا ایــن سیســتم را در برابــر حاکمیت)دولــت( توســعه می دادیــم. قــرار بــر ایــن بــود تــا مــا سیســتم دولــت را رسنگــون کنیــم، 

ــن خاطــر  ــه همی ــم. ب ــدار را تاســیس منودی ــری ظاهــر می شــوند. مــا مراکــز اقت ــم کــه در نهایــت دولتچه هــای کوچک ت امــا شــاهد بودی

در بعضــی از ابعــاد از گذشــته نیــز نیرومندتــر بودیــم، زیــرا کــه تکه تکــه شــدن بــه میــان آمــد. حتــی بعضــی از اشــخاص می گفتنــد »ای 

کاش سیســتم گذشــته را داشــتیم«. بــه وجــود آن همــه ســازمان و تشــکل معنــا منی دادنــد. در حالــی کــه مــا ایــن ســازمان ها را بــه ایــن 

جهــت کــه افــراد مجالــی را بــرای 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 بــرای انجــام هــر چیــز کفایــت 

می منایــد. پــس بایــد ارگان هایــی موجــود باشــد تــا ایــن انســان بتوانــد در آن بــه بیــان مطالبــات و ابــراز اندیشــه های خویــش بپــردازد... 

کوتــاه ســخن اینکــه ایــن تشــکل ها بــه ایــن منظــور تاســیس شــدند تــا انســان ها بتواننــد بــه سیاســت بپردازنــد، یعنــی بــر مبنــای جوهــر 

انســانی خــود رفتــار مناینــد. 

درباره ی کنفدرالیسم دموکراتیک 

بیشــرت طرفــداران حــل مســئله ملــی، فدرالیســم را همچــون یــک آلرتناتیــو مناســب بــرای سیســتم سیاســی کنونــی کشــورهای چندملیتــی 

ــا در  ــی آی ــد. ول ــا شــده اند، مطــرح می کنن ــی از هــر دو بن ــا ترکیب ــژاد، یــک مذهــب و ی ــر اســاس توتالیتاریســم یــک ن ــه کــه ب خاورمیان

دنیــای واقعــی خاورمیانــه ایجــاد ایــن سیســتم ممکــن اســت؟ و اگــر ممکــن اســت، دشــواری های پیــش رو و عــوارض ایــن انتخــاب، درســت 

بــودن آن را بــه چالــش منی کشــند؟ فدرالیســم بــر مبنــای ایجــاد واحدهــای ملــی یــا فرهنگــی مجــزا بــا مرزهــای جغرافیایــی بســته و معیــن 

ــا ایالت هــا، شــهرها و حتــی روســتاهای چندملیتــی نــه تنهــا راه چــاره نیســت، بلکــه زمینــه خشــونت های پایان ناپذیــر  در کشــورهایی ب

بیــن ســاکنان این گونــه کشــورها را گســرتده تر می کنــد. صــورت مســئله از ســتم یــک ملــت، یــک زبــان و یــک فرهنــگ بــر ســایر ملــل، 

ــه  ــر. ب ــای دیگ ــا و فرهنگ ه ــا و زبان ه ــر ملیت ه ــا ب ــا و فرهنگ ه ــا، زبان ه ــتم ملیت ه ــه س ــد ب ــر می کن ــا تغیی ــا و فرهنگ ه زبان ه

ــد.  ــر می ده ــت دیگ ــای توتالیتاریس ــه دولتچه ه ــود را ب ــای خ ــی، ج ــز کنون ــت متمرک ــی( دول ــم )متامیت خواه ــر توتالیتاریس ــان دیگ بی

دموکراســی ماننــد هــر پدیــده دیگــری فقــط می توانــد در زمینــه مناســب خــودش بــه وجودبیایــد؛ بنابرایــن بایــد در همیــن ارض واقــع، 

ــا نهــاده  ــا ســاختار و پراکندگــی گروه هــای جمعیتــی، زبانــی و فرهنگــی و خواســت مــردم در گســرتده ترین ســطوح خــود بن متناســب ب

شــود. در وضعیــت کنونــی، بــا مســئله ســتم و تجــاوز یــک ملــت یــا فرهنــگ بــر ســایر ملیت هــا و فرهنگ هــا مواجــه هســتیم. در سیســتم 

فدرالیســم ایــن ســتم از بیــن منــی رود بلکــه پراکنــده می شــود و در ایالت هــا و شــهرها و مناطــق مختلــف بــا توجــه بــه ترکیــب ســاکنان 

بــه شــکل تــازه ای ایجادشــده و تــداوم پیــدا می کنــد. حتــی اگــر دموکراتیک تریــن مکانیــزم انتقــال بــه فدرالیســم مراجعــه بــه آراء ســاکنان 

هــر ایالــت، اســتان، شهرســتان و ... مــالک قــرار گیــرد، نتیجــه آن پیشــاپیش معلــوم اســت؛ دیکتاتــوری، نهادینــه و قانونــی کــردن تعــدی 

و تجــاوز گروهــی کــه در یــک منطقــه اکریــت را تشــکیل می دهنــد بــر گــروه و یــا گروه هایــی کــه در هــامن منطقــه در اقلیــت قــرار 

دارنــد نتیجــه قطعــی آن خواهــد بــود. 

آلرتناتیو منطقی و انسانی سیستم های دولتی خاورمیانه 

آلرتناتیــو کارآمــد بایــد براســاس ایجــاد یــک جامعــه زیســت  محیطــی بنیــان نهــاده شــود و ایــن امــر مســتلزم تغییــرات بنیادیــن در سیســتم 

حکومتــی اســت کــه بــا غیرمتمرکــز کــردن قــدرت در جامعــه، جامــه عمــل بپوشــاند؛ بنابرایــن مــردم می تواننــد در جوامــع کوچکــی کــه 

بجــای دولــت متمرکــز، بــازار و ایدئولوژی هــای متامیت خــواه، بــا اخــالق و خود مدیریتــی دموکراتیــک، خــود، بــر خــود حکومــت کننــد. 

ســازوکاری کــه آن هــا را بــه هــم گــره میزنــد کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت کــه از مجمــوع انجمن هــای مجــزا و متفــاوت تشــکیل شــده 

اســت. امــکان موجودیــت و بقــاء چنیــن جوامعــی را نهادهــای دمکراتیــک محلــی تضمیــن می کننــد و در مراحــل تثبیــت سیســتم جدیــد، 

دولت-ملــت ملغــی و قــدرت آن میــان نهادهــا، شــهروندان و موسســات دمکراتیــک، گروه هــای ملــی، زبانــی و فرهنگــی تقســیم می شــود. 

در سیســتم سیاســی کنفدرالیســم دموکراتیــک مرزهــای شــناور اســت بدیــن صــورت کــه الزم نیســت تــا هــر اســتان، شهرســتان، شــهر و 

ــه تداخــل  ــا توجــه ب ــا فرهنگــی گنجانــده شــود. چــون ب ــه صــورت متــام و کــامل در یــک ایالــت مشــخص زبانــی ی حتــی یــک روســتا ب

مرزهــای زبانــی، ملــی و فرهنگــی کــه در طــول صدهــا ســال بــر اثــر سیاســت های حکومت هــای گذشــته و نیــز مهاجرت هــای صــورت 

ــه  ــدون خشــونت و تعــدی و تجــاوز غیرممکــن اســت کــه ب ــن گروه هــا ب ــن ای ــن مرزهــای مشــخص بی ــه ایجــاد شــده اســت، تعیی گرفت

دنبــال خــود زمینه هــای بیشــرتی را فراهــم می کنــد. در ایــن سیســتم بــه  جــای مراجعــه بــه آراء کلــی ســاکنان یــک اســتان یــا شهرســتان و 

... بــرای تعییــن تکلیــف کلیــت آن مرکــز جمعیتــی جهــت الحــاق بــه ایالتــی کــه اکریــت خواهــان آن هســتند، قبــل از هــر انتخاباتــی، هــر 

مرکــز جمعیتــی بــه محــالت متعــددی تقســیم می شــود. تقســیامت بــه واحدهــای کوچک تــر، نتایــج دقیق تــر و انســانی تــری بــه دنبــال 

خواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل محدودیت هــا بــرای ایــن امــر بایــد بــه حداقــل برســد. هــر محلــه طــی انتخابــات داخلــی مناینــدگان 

ــور  ــت کل کش ــت و در نهای ــهر، ایال ــه، ش ــاالری، اداره ی محل ــرات، مردم س ــی تغیی ــور متام ــدگان مح ــن مناین ــد. ای ــاب می کن ــود را انتخ خ

خواهنــد شــد. انجمــن هــر محلــه بــه صــورت مســتقل و خــارج از اراده ســاکنان محــالت و مرکــز جمعیتــی مجــاور، ایالــت مــورد نظــر خــود 

را انتخــاب کــرده بــه آن ملحــق می شــود. در ایــن صــورت ممکــن اســت یــک مرکــز جمعیتــی )شهرســتان، شــهر، روســتا و...( بنــا بــه انتخــاب 

انجمــن محــالت جــزء چندیــن ایالــت مختلــف قــرار گیــرد. مثــالً تعــدادی از محــالت یــک شــهر جــزو ایالــت الــف و تعــدادی جــزو ایالــت 

ب، تعــدادی جــزو ایالــت ج و ... قــرار گیرنــد. در چنیــن مراکــز جمعیتــی بــرای امــور مشــرتک ماننــد خدمــات آب، انــرژی، فضــای ســبز، 

ارتباطــات، مخابــرات و ... قانــون واحــد کشــوری بــر آن مراکــز حکم فرمــا می شــود. مــدل زیــر بــر اســاس دموکراســی از پاییــن بــه بــاال بــه 

عنــوان یــک پیش نویــس می توانــد 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 محــالت جمعیتــی تقســیم 

می شــود. هــر محلــه طــی انتخابــات آزاد اعضــای انجمــن محلــه خــود را انتخــاب می کنــد. نقــش اعضــای انجمــن محلــه بــه مثابــه اســاس 

ــه شــهرک ها و روســتاها  ــی کلی ــن شــیوه فــوق مراکــز جمعیت ــه همی ــود. ب ــرات، دموکراســی و حکومــت خواهــد ب و محــور متامــی تغیی

ــارات  ــئولیت ها و اختی ــدگان مس ــن مناین ــرده و ای ــاب ک ــود را انتخ ــدگان خ ــوند و مناین ــازمان دهی می ش ــالت س ــای مح و... در انجمن ه

کافــی و کامــل خواهنــد داشــت. از اولیــن اختیــارات آن هــا تعییــن الحــاق ناحیــه انتخابیــه خودشــان بــه یکــی از ایالت هایــی اســت کــه 

خواســت اکریــت موکلیــن اســت. ولــی ایــن الحــاق بــه هیــچ  وجــه مطلــق و ابــدی نخواهــد بــود و در دوره هــای بعــدی منتخبیــن جدیــد 

می تواننــد در الحــاق قبلــی تجدیدنظــر کــرده و بــا توجــه بــه خواســته جدیــد موکلیــن بــرای 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 قابل اجــرا 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 بزرگ تــر 

در هامهنگــی بــا مناینــدگان محــالت دیگــر امــور فــوق را در گســرته ای فراوان تــر بــه پیــش می برنــد 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 محات مرکز جمعیتی )شهرستان، شهر، روستا و ...(: 

ــان خــود  ــده از می ــد مناین ــا چن ــک ی ــش ی ــه خوی ــت حــوزه انتخابی ــداد جمعی ــه تع ــا توجــه ب ــر انجمن هــای محــالت ب در ســطحی باالت

انتخــاب کــرده و انجمــن مناینــدگان محــالت شــهر را تشــکیل خواهنــد داد. ایــن انجمــن اختیــارات و وظایفــی همچــون اداره شــهر از نظــر 

امنیتــی، خدمــات اجتامعــی، تنظیــم روابــط بیــن محــالت و نیــز مراکــز جمعیتــی هم جــوار، منطقــه یــا مناطــق فــدرال و در نهایــت کل 

کشــور را خواهــد داشــت. 

ج- انجمن عالی ایالت: 

ــوع و  ــب، تن ــه ترکی ــا توجــه ب ــا ب ــن ایالت ه ــداد ای ــت تشــکیل می شــود. تع ــدادی ایال ــردم تع ــاز کشــور و خواســت م ــه نی ــا توجــه ب ب

ــن  ــا را تعیی ــداد ایالت ه ــه تع ــه ک ــد. آنچ ــا باش ــرت از این ه ــی بیش ــی خیل ــا 10 و حت ــامل 5 ی ــد ش ــور می توان ــهروندان کش ــت ش خواس
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می کنــد، خواســته شــهروندان کشــور اســت کــه بایــد معیارهایــی آســان بــرای آن تعییــن شــود. مثــالً خواســته تعــدادی از مناینــدگان انجمــن 

محــالت باشــد کــه در مجمــوع مناینــده ی بیــش از ده هــزار، یک صــد هــزار و یــا بیشــرت از ایــن ارقــام شــهروندان حــوزه انتخابیــه خــود 

باشــند. انجمن هــای هــر شــهر و یــا مرکــز جمعیتــی بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت، مناینــدگان خــود را بــرای انجمــن عالــی ایالــت 

مــورد نظــر انتخــاب خواهنــد کــرد. انجمــن هــر محلــه بــه طــور مســتقل و خــارج از اراده اکریــت انجمن هــای 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 عهــده دار خواهــد شــد. 

د- کنگره ملی ایالت ها: 

ــرای تشــکیل  ــدگان خــود را ب ــد، مناین ــی می کن ــه منایندگ ــی ک ــداد جمعیت ــه تع ــه ب ــا توج ــت ب ــر ایال ــی ه ــن عال ــارم انجم در ســطح چه

کنگــره ملــی ایالت هــا در پایتخــت کشــور انتخــاب خواهــد کــرد. ایــن کنگــره تبدیــل بــه رأس هــرم و عالی تریــن مرجــع حکومتــی متامــی 

مــردم رسارس کشــور خواهــد شــد. مهم تریــن امــور مملکــت ماننــد ایجــاد نظــم و هامهنگــی بیــن ایالت هــا، تدویــن و صیانــت از قانــون 

ــن سیاســت های  ــه کشــوری، تعیی ــه کشــوری، قانون گــذاری کشــوری، تشــکیل قــوه قضائی ــاع از مرزهــای کشــور، قــوه مجری اساســی، دف

کالن اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی از جملــه وظایــف و اختیــارات آن کنگــره خواهــد بــود. در سیســتم سیاســی جدیــد از هــامن ابتــدا 

زمینــه نارضایتــی و خشــونت خشــکانده می شــود؛ زیــرا از دموکراتیک تریــن ســازوکار بــرای ایجــاد یــک دنیــای جدیــد اســتفاده می شــود 

بــه شــکلی کــه مــردم هــر محلــه مســتقیامً رسنوشــت خــود را انتخــاب می کننــد و مرشوعیــت هــر شــخص و یــا قدرتــی کــه بخواهــد خــارج 

از اراده مــردم هــر منطقــه ای در تعییــن رسنوشــت آن هــا دخالــت کنــد زیــر ســوال خواهــد رفــت ایــن دمکراســی فراگیــر باعــث خواهــد 

شــد کــه قدرت هــا و جریانــات متامیت خــواه محلــی و یــا فــرا محلــی از نظــر تئوریــک خلــع ســالح شــده و بــه تبــع آن قــدرت تبلیغــی و 

تهییجــی بــرای گــردآوری نیــرو و تهاجــم بــه حقــوق دیگــران را از دســت خواهنــد داد. بــرای پیشــگیری از تجدیــد حیــات دوبــاره اســتبداد و 

نقــض حقــوق بــرش بایــد قانــون اساســی کشــور بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه ایالت هــا اختیــار تدویــن و اجــرای قوانیــن مخالــف اعالمیــه 

جهانــی حقــوق بــرش و کنوانســیون حقــوق کــودکان و کنوانســیون حقــوق زنــان را نداشــته باشــند و رسچشــمه قوانیــن بایــد حقــوق بــرش 

باشــد و جهــت پیشــگیری از ســتم و تبعیض هــای مذهبــی و عقیدتــی، دولــت و قوانیــن و آمــوزش و پــرورش در کلیــه ایالت هــا بــر اســاس 

سکوالریســم بنــا نهــاده می شــوند. بــرای آنکــه جامعــه از بیشــرتین هارمونــی، نظــم و هامهنگــی برخــوردار شــود، قانــون اساســی کشــوری 

ــالً ایالت هــا مجــاز  ــد. مث ــری کن ــی آن هــا جلوگی ــت جغرافیای ــا از موقعی ــه از سوءاســتفاده ایالت ه ــن و اجــرا شــود ک ــه ای تدوی ــه گون ب

نباشــند کــه قوانینــی را بــرای اخــذ گمــرک در قبــال عبــور کاالهــای ایالت هــای دیگــر از راه هــا و پایانه هــا، فرودگاه هــا و بندرهــای آن هــا 

اخــذ کننــد؛ و این گونــه زیرســاخت ها متعلــق بــه متــام مــردم کشــور شناخته شــده و توســط کنگــره عالــی ایالت هــا و دولــت مرکــزی کــه 

منتخــب ایــن کنگــره اســت، اداره شــوند. بنیــان نهــادن ایــن سیســتم جدیــد، تکرگرایــی)Pluralism( و مردم ســاالری را در گســرتده ترین و 

طبیعی تریــن ســطوح انســانی تحقــق می بخشــد. 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 کمــرت کســانی پیــدا خواهنــد شــد کــه 

خــود را خــارج از سیســتم سیاســی جدیــد ببینــد. از یــک ســال گذشــته در مناطــق عمدتــاً کردنشــین ســوریه یــک سیســتم مشــابه ایــن 

مــدل تحــت عنــوان »خودمدیریتــی دموکراتیــک« پروســه زایــش و اجرایــی خــود را طــی می کنــد؛ کــه متأســفانه از ســوی نیروهــای تنــدرو 

ــاوت  ــه نســبت های متف ــان غــرب ب ــکا و جه ــت آمری ــراق، دول ــه ای کردســتان ع ــس حکومــت منطق ــی رئی ــه و حت ــت ترکی اســالمی، دول

مــورد مخالفــت و عنــاد قــرار گرفتــه اســت. بــا وجــود ایــن بــا اتــکا بــه مــردم توانســته اســت بــه پیرشفت هــای مهمــی دســت پیــدا کنــد. 

می تــوان مــدل اخیــر و نیــز مــدل کشــورهایی ماننــد ســوئیس چند ملیتی، هندوســتان، آمریــکا و ســایر کشــورهایی کــه بــه صــورت فــدرال 

یــا کنفــدرال اداره می شــوند را مــورد توجــه قــرار داد و بــا توجــه بــه اوضــاع خــاص کشــور، ترکیــب و پراکندگــی گروه هــای مختلــف ملــی و 

فرهنگــی مدلــی متناســب و ســازگار و قابــل حصــول تهیــه کــرد. تجربــه انقالب هــای نامتــام دنیــا، خصوصــاً خاورمیانــه در 100 ســال اخیــر، 

ایــن امــر مهــم را بــه مــا گوشــزد می کنــد کــه بــدون آلرتناتیــو درســت و انســانی هیــچ تغییــری اوضــاع بهــرتی را بــه ارمغــان منــی آورد.  

NGO گفتامنی

در ایــن جســتار بنــا بــر آن داریــم کــه بــه وضعیــت و چگونگــی شــکل گیری و عملکــرد 

ــورد آن  ــق در م ــوع و تحقی ــن موض ــاب ای ــم. انتخ ــه پردازی ــی ب ــازمان های غیر دولت س

ــاز و کارهای  ــه ی و س ــور از کلم ــه وف ــر ب ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک ــت اس ــن عل ، بدی

ــه  ــن نئو لیرالیســم ســخن ب ــی )NGO( توســط رســانه ها و مبلغی ســازمان های غیر دولت

میــان آمــده اســت. ایــن مواضــع و نظــرات کــه در مــدح و مســخ، عملکــرد و ســاختار 

NGOهــا ابــراز می گــردد. در ذهــن انســان ، پرســش هایی را ایجــاد می کنــد. از آن 

جملــه :

 آیــا عملکــرد و کارکــرد NGOهــا در درون محیط و با محوریــت رسمایه داری)بین املللی،  

دولتــی( و در خدمت به آن اســت؟ 

ــه اســت؟  ــی صــورت  پذیرفت ــه و در راســتای چــه اهداف طرح ســاخت NGOهــا چگون

ــرای آن وجــود دارد؟ ــو( ب ــا جایگزینی)آلرتناتی آی

وضعیت و جایگاه آن در ایران چگونه است؟

در راســتای نیــل بــه ایــن اهــداف بــه بررســی مباحــث زیــر بــا کمــک گرفــنت از مثــال 

ــد:  ــل ملــس گردان ــده را قاب ــه مباحــث مطــرح گردی ــم ک ــی می پردازی و منونه هــای عین

 NGO تاریخچــه  و ساختارشناســی زبانــی، تاریــخ طرح ســاخت ســازمان های غیردولتــی 

برســاخت  دولتــی(، چگونگــی  گفتامنــی درون رسمایه داری)بین املللــی،  ،NGOهــا 

NGO در ایــران، تضاد هــای میــان ســاختار قــدرت در ایــران و تاثیــرات آن، ســازمان های 

ناســودبر)NPO( جایگزیــن و راه حــل!

ی
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تاریخچه  و ساختارشناسی زبانی

در واقــع NGO اختصــاری گردیــده ی جملــه ی Non Governmental Organization بــه حســاب می آیــد. جایگزیــن معنایــی آن بــدون 

ــی،  ــوند توضیح ــردن پیش ــه ک ــا اضاف ــران ب ــرد. در ای ــکار ب ــه و ب ــی ترجم ــازمان غیر دولت ــوان س ــی می ت ــان فارس ــرف در زب ــل و ت دخ

ســازمان های مــردم نهــاد و حــذف یــا در حاشــیه قــرار دادن کلمــه ی کلیــدی، غیردولتــی ســعی در مبهــم کــردن هرچــه بیشــرت آن شــده 

اســت. بــر همیــن مبنــا مخفــف آن در ادبیــات سیاســی- اجتامعی ایــران ســمن )ســازمان مــردم نهــاد( تغیــر ماهیــت داده شــده اســت. 

 Governmental +)ــدم ــر، ع ــه ی Non  )غی ــه کلم ــنت س ــم پیوس ــم، از به ه ــی می دانی ــالت ترکیب ــاختار جم ــورد س ــه در م ــور ک هامن ط

) دولــت( +  Organization)ســازمان( در حقیقــت هــر کــدام از کلــامت یــاد شــده دارای بــار معنایــی خــاص خــود  هســتند. بــه لحــاظ 

ــن اصــول و  ــری اســت. یکــی از ای ــل تغیی ــی غیرقاب ــن و اصول ــن بنیادی ــان دارای قوانی ــه زب ــان منــود ک ــوان بی ــان می ت ساختارشناســی زب

قوانیــن، هامهنگــی و همپوشــانی میــان صــورت و جوهر)ماهیــت( می باشــد. بنــا بــه رابطــه ی بنیادیــن میــان صــورت و جوهــر ، هــر کلمــه 

ــن  ــد. بدی ــود می باش ــاص خ ــت خ ــخصیت)کاراکرت( و هوی ــفی، دارای ش ــالت سیاسی-فلس ــون و جم ــوص مت ــه و به خص ــاختار جمل در س

معنــا کــه ســازمان غیردولتــی)NGO( بایــد عملکرد)صــورت( و واقعیــت وجودی)جوهــر( آن نیــز بــا یکدیگــر هم گــرا و هم راســتا باشــد. 

یعنــی هنگامــی کــه گفتــه می شــود ســازمان غیردولتــی بایــد در واقعیــت وجــودی و عملکــرد بیرونــی آن، ســازمانی را شــاهد باشــیم کــه 

 Non Governmental  بــه لحــاظ فکــری، فرهنگــی و مالــی کامــال مجــزا از دولــت بــه حســاب آیــد. در واقــع بــار هویتــی کــه کلمــه ی

ــه دو شــکل اســت:  ــد ب Organization ، بــه مخاطــب عــام، شناســه می کن

§ دارا بودن، ماهیتی غیردولتی 

§ عدم وابستگی تشکیالتی و مالی به حاکمیت و ارگان های دولتی

ــد. چــرا  کــه بیشــنه ی  ــان می آی ــه می ــودن NGOهــا ب ــی ب ــن راســتا ابهامــی در عملکــرد و تناقضــی آشــکاری در اصــل غیردولت  در همی

ــد  ــل متح ــازمان مل ــون س ــه داری چ ــی رسمای ــای بین امللل ــازمان ها و رشکت ه ــا س ــا ی ــق دولت ه ــود را از طری ــی خ ــع مال ــا، مناب NGOه

تامیــن می کننــد. بــه همیــن خاطــر تحــت تاثیــر و نفــوذ مســتقیم و غیرمســقیم آنهــا بــوده و هســتند. بــرای توضیــح هرچــه بیشــرت ایــن 

ــم. ــخ و چگونگــی طرح ســاخت)هدف از ســاخت( NGOهــا بپردازی ــه تاری ــد ب موضــوع بای

   )NGO(تاریخ طرح ساخت سازمان های غیردولتی

ــرات  ــد، ریشــه در تغی ــد می آی ــی کــه پدی ــو و مدرن ــن دیالکتیــک تاریخــی داشــت کــه هــر ســاختار ن ــن اصــل بنیادی ــه ای ــد توجــه ب بای

ــم، بر خــالف ذهنیــت  ــو متصوری ــا را مــدرن و ن ــن ترتیــب کــه ســاختار و ســازمان های کــه آنه و تحــوالت ســاختارهای پیشــین دارد. بدی

ــد در  ــا را بای ــا آنه ــن لزوم ــد. بنابرای ــده( دارن ــال، آین ــته، ح ــخ )گذش ــس ریشــه در تاری ــد. پ ــه وجــود نیامده ان ــی ب ــاره و آن ــه یکب ــا، ب م

ــد و راهــی  ــم گردی ــل خواهی ــن صــورت دچــار اشــتباه و ســطحی نگری در تحلی ــر ای ــخ گذشــته-حال بررســی منــود. در غی ســیری از تاری

ــا  ــاخت NGOه ــاختار طرح س ــه س ــد ک ــر ش ــوان متذک ــح می ت ــن توضی ــا ای ــت. ب ــم یاف ــوع نخواهی ــی موض ــا حقیق ــه معن ــورت ب از ص

ــی در  ــازمان های غیر دولت ــت س ــد. در حقیق ــارج منی باش ــده خ ــن قائ ــد، از ای ــر می آین ــه نظ ــدرن ب ــاختی م ــده و طرح س ــر ای ــه بظاه ک

ــای  ــه حکومت ه ــه ک ــون اولی ــان کم ــه پای ــازمان ها ب ــن س ــاخت ای ــخ طرح س ــد، تاری ــر می رس ــه نظ ــته اند. ب ــود داش ــخ وج ــول تاری ط

ــه، ارصار  ــون اولی ــده  از کم ــا بازمان ــا کمون ه ــازمان ی ــن س ــردد. ای ــاز می گ ــد ، ب ــور کردن ــداری پدرســاالر)Patriarchy( پادشــاهی ظه اقت

بــر ماهیــت برابــر و آزادی وجــودی خــود داشــتند. بــه همیــن خاطــر بــه صــورت همیشــگی و پیوســته بــا نظام هــای حکومتــی قــدرت-

ملــت )پادشــاهی( در حــال تعــارض و مقابلــه بوده انــد. نکتــه کــه بایــد مد نظــر داشــت ایــن اســت کــه اشــکال و صــور ایــن کمون هــا 

یــا ســازمان های خلقــی )مــردم نهــاد( بنــا بــه اصــل زمــان و مــکان تغییــر می کــرد. بــه طــور مثــال گاهــی بــه صــورت جنبــش و ســازمان 

بــردگان )اســپارتاکوس Spartacus در ســال ۷۳ پیــش از میــالد( و یــا جنبــش و ســازمان کشــاورزان )انقــالب رعیتــیRevolt ›Peasants  یــا 

خیــزش بــزرگ Great Rising در ۱۳۸۱ میــالدی انگلســتان( و یــا در برخــی از اوقــات در شــکل مذهبــی منــود پیــدا می کردنــد بــه ماننــد، 

جنبــش و ســازمان شــیعی علــوی در برابــر حکومــت امــوی و عباســی، جنبــش و ســازمان حروفیــه در مقابــل حکومــت تیموریــان در قــرن 

ــر اقتدارگرایــی حکومــت اســالمی در قــرن  ــا جنبــش و ســازمان یارســتان دراســتان کرمانشــاه) رشق کردســتان( در براب هشــتم قمــری و ی

دوم الــی هفتــم قمــری و یــا در اروپــا بــه وجــود آمــدن جنبــش و ســازمان پروتســتان در مقابــل اقتــدار و متامیت خواهــی پــاپ و کلیســای 

کاتولیک،به طــور کلــی بــه مــوارد فراوانــی از ایــن دســت در رسارس جهــان می تــوان اشــاره کــرد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه متامــی جنبــش 

ــر اســتیالی زیاده خواهی هــای  ــارزه ی تاریخــی در براب ــز مقاومــت، مب ــد و آن نی ــال می منودن ــت یــک حقیقــت را دنب و ســازمان در ماهی

ــاط  ــن نق ــن ســازمان ها جــزء مهم تری ــودن ای ــی( ب ــا دولت ــن اســاس غیرحکومتی)ی ــر ای ــان منــود. ب ــوان بی ــا دولت هــا، را می ت حکومــت ی

ــه داری  ــور رسمای ــا ظه ــارص ب ــت. در دوران مع ــامر می رف ــه ش ــان ب ــه آن ــت آزادی و برابری خواهان ــه خواس ــیدن ب ــد رس ــف و کلی عط

بورژوایــی و تشــکیل دولت-ملــت از ســوی آن در دو قــرن اخیــر، ایــن ســازمان ها و جنبش هــای خلقــی )مــردم بنیــان( تکویــن و تحــول 

ــام  ــه انج ــتعامری ب ــه داری اس ــل رسمای ــی در مقاب ــش خلق ــای رهایی بخ ــری و جنبش ه ــازمان های کارگ ــش و س ــکل جنب ــه ش ــود را ب خ

رســانیدند. منــود آن را می تــوان در کمــون پاریــس، لیــون و گرونوبــل 1871 میــالدی و هندوســتان مســتعمری انگلســتان مشــاهده کــرد. 

ــاد شــده، متشــکل شــده از یــک ارگانیســم  نکتــه حائــز اهمیــت و الزم بــه تذکــر ایــن اســت کــه جنبش هــا و ســازمان های غیر دولتــی ی

ــرا  ــک فرد-جامعه گ ــداف ایدئولوژی ــوط و اه ــی و خط ــادی، دفاع ــی، اقتص ــاخه های فرهنگ ــه دارای ش ــرا  ک ــد، چ ــی بودن ــی و کامل طبیع

ــی  ــدی و ســاختار فکــری و عمل ــوان گفــت در وضعیتــی خودبســنده و خودگــردان و دموکراتیــک در ترکیب بن ــد. در مجمــوع  می ت بودن

بودنــد. امــا بــا بــه وجــود آمــدن حکومت هــای متامیت خــواه)Totalitarianism( کــه همزمــان و بعــد از کمــون پاریــس، لیــون و گرونوبــل 

ــی اول  ــگ جهان ــان ســال های جن ــد. می ــی بگردنن ــن ســازمان ها دچــار شــدت و ضعف های ــت ای ــت و موقعی فرانســه، باعــث شــد وضعی

ــوب  ــورد رسک ــدت م ــان( به ش ــردم بنی ــازمان های خلقی)م ــتی، س ــای فاشیس ــدن دولت-ملت ه ــه روی کار  آم ــا ب و دوم )1918-1945 ( ب

ــی بخشــیدند  ــه مقاومــت تاریخــی خویــش فزون ــن مناد هــای ســازمان یافته ی لزومــا تاریخــی، اجتامعــات انســانی ب ــد. امــا ای قــرار گرفتن

ــن  ــه ی ۱۹۴۳ ای ــرد. در ژانوی ــر فرانســوی مشــاهده ک ــه رهــری ژان مول ــی فرانســه ب ــت مل ــود آن را می شــود در، نهضــت مقاوم ــه من ک

ــه همــراه ۵ مناینــده ی اصلــی دیگــر، شــورای ملــی مقاومــت فرانســه را تشــکیل  ســازمان و گروه هــای رشکت کننــده ی در ایــن نهضــت ب

دادنــد. بعد هــا بــا از میــان رفــنت هیتلــر مشــخص گردیــد کــه جنایــات و ســقوط آملــان نــازی، نشــان از شکســت ایــده   و نِگَره ی)نظریــه( 

دولت-ملــت کــه منــود بیرونــی رسمایــه داری بحســاب می آیــد، می دهــد. بــه همیــن خاطــر تئوریســین های رسمایــه داری بــا قبــول نکــردن 

ایــن موضــوع مهــم، دســت بــه ترمیــم ایــن ســاختار بیرونــی رسمایه)دولــت( زدننــد. بدیــن صــورت کــه نِگـَـره ی دولــت کمینــه را جایگزیــن 

دولــت بیشــینه)متامیت خواه( منودنــد. بــرای دســتیابی بدیــن امــر در صــدد خصوصی ســازی هرچــه بیشــرت در گســرته ی اقتصادی-فرهنگــی 

منودنــد. در ایــن راســتا سوءاســتفاده و تســلط بــر جامعــه ی مدنــی و نهاد هــای تشــکیل دهنــده ی آن)ســازمان های غیرحکومتــی(  را در 

دســتور کار خویــش قــرار دادنــد. بعد هــا بــا بــه وجــود آمــدن جنــگ رسد، نظــام رسمایــه داری بین املللــی بــا اســتفاده از همیــن مفهــوم 

ــه بحــث  ــا توســل ب ــن مــورد ب ــی ســازمان های مــردم نهاد)خلقــی( کــرد. ای ــه و ارادی انقالب ــه عقیم ســازی روحی و طرح ســاخت دســت ب

ــد  ــی تاکی ــی جهان ــی و دموکراســی لیرال ــده ی تشــکیل دولــت جهان ــر ای جهانی ســازی )Globalization( انجــام پذیرفــت. جهانی ســازی ب

داشــته و دارد. منــود عملــی و بیرونــی ایــن نِگـَـره  را در برســاخت، ســازمان ملــل متحــد)UN( در ســال 1945 می شــود نظــاره کــرد. ســازمان 

ملــل متحــد، بــا تشــکیل یــک ســازمان پدیــد آمــده از دولت هــای کوچــک و بــزرگ عضــو از رسارس جهــان و زیــر نفــوذ و ســیطره قــرار دادن 

آنــان بــه صــورت آمدانــه در چهارچــوب و قالــب نِگَــره  ی جهانی ســازی، دولتی جهانی)ابر دولــت  رسمایــه داری( را در تاریــخ جهــان متولــد 

کــرد. درحقیقــت ســازمان ملل)دولت جهانــی( رسمایــه داری را وارد مرحلــه امپریالیســم)Impérialisme( گردانیــد. در ایــن مقطــع زمانــی 

شــاهد آنیــم کــه دولتــی در مقیاســی جهانــی، توســط دولت هــای رسمایــه داری بــه وجــود می آیــد کــه مابقــی دولت هــا را در خــود هضــم 

ــی- اقتصادی و  ــه ی سیاس ــو در عرص ــداری  ن ــه داری( و اقت ــا دولتی جهانی)رسمای ــت ی ــوان، ابر دول ــد را می ت ــل متح ــازمان مل ــد. س می منای

فرهنگــی، رسمایــه داری برشــامرد. ایــن ســازمان بــه ماننــد هــر دولتــی توســط، الیگارشــیک رسمایــه و قــدرت جهانی)انگلســتان، فرانســه، 

ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــویقی، سیاس ــی و تش ــم های تنبیه ــاخه و ارگانیس ــردد. دارای ش ــکا( اداره می گ ــوص آمری ــن وبخص ــیه، چی روس

مختــص بــه خویــش اســت. بــر ایــن مبنــا، ارگان هــای ســازمان ملــل بدیــن قــرار اســت: مجمــع عمومــی = قــوه ی مقننــه، شــورای اقتصــادی و 

اجتامعــی = مجموعــه کمیته هــای کــه کارویــژه ی آنــان فرهنگ ســازی و اشــاعه ی اقتصــاد و جامعــه ی لیرالــی در ســطح جهــان می باشــد، 

شــورای امنیــت = تنبیهــی )حافــظ صلــح UNو کمــک ناتــو(، دبیرخانــه = دســتگاه بروکراســی ســازمان ملــل و اقــامر وابســته بــه آن، دیــوان 

بین املللــی دادگســرتی = قــوه ی قضائیــه. شــاید پرســیده شــود کــه لــزوم ایــن توضیحــات در مــورد ســازمان ملــل چیســت؟ در ایــن بــاره 

بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه توضیــح مختــر فــوق دربــاره ایــن ســازمان بــرای پاســخ بــه پرســش بنیادیــن مبنــی بــر اینکــه آیــا می تــوان 

ــد. ــه داری بحســاب آورد؟ الزم می منایان ــی درون رسمای NGOهــا را گفتامن



..تیولترآ ان نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی، اجتامعی وفرهنگی
ـ   پژاک حزب حیات آزاد کوردستانـ 

72
ان. ..تیولترآ

ویژه نامه  ی چهاردفرت
شهریور 1395

73

.

NGOها گفتامنی درون رسمایه داری)بین املللی،دولتی( 

United Nations Econom- ــل ــازمان مل ــی س ــادی و اجتامع ــورای اقتص ــارص را ش ــده در دوران مع ــه ش ــف ارائ ــن تعری ــع اولی )در واق

 INGO وNGO  در قطعنامــه ی 288 خــود بــه تاریــخ 27 فوریــه 1950 از ،ECOSOC یــا بــه اختصــار )ic and Social Council

ــه NGO و  ــی ب ــاس جهان ــی و قانونی ســازی در مقی ــاد شــده نقــش حامیت ــی( انجــام پذیرفــت. شــورا ی ــی غیردولت )ســازمان های بین امللل

INGO اعطــا کــرد. نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ECOSOC همراســتا و همزمــان در بخــش کالن اقتصــاد جهانی)رسمایــه داری( 

ــی  ــدوق بین امللل ــی )worldbank(، صن ــک جهان ــط بان ــادی، توس ــتیالگرایانه اقتص ــت اس ــن فعالی ــد. ای ــدی می منای ــت نیرومن ــز فعالی نی

پــول)International Monetary Fund( و ســازمان تجــارت جهانــی)Worl Trade Organization( در چهارچــوب و زیر مجموعــه ی 

شــورای اقتصــادی و اجتامعــی ســازمان ملــل)ECOSOC( صــورت می گیــرد. اگــر بخواهیــم بــه صــورت ســاده تر توضیــح دهیــم، 

ــی  ــی بین امللل ــاال نظــام پول ــا اســتفاده از ارکان ســه گانه اقتصــادی جهانــی)WB،IMF،WTO( ذکــر شــده در ب ــی ب ــه داری بین امللل رسمای

را بــر پایــه دالر پــس از جنــگ دوم جهانــی بوجــود آورد. بــر ایــن اســاس بــرای اســتیالی فرهنــگ رسمایــه داری لیــرال خویــش از  NGOو 

INGO بــرای بسرت ســازی و اســتیالی اقتصــادی و ســاختاری از ارگان ســه گانه اقتصــادی ســود می جویــد. ایــن امــر بدیــن شــکل صــورت 

می پذیــرد کــه هنگامــی کــه کشــور های فقیــر و یــا دچــار بحــران اقتصــادی و سیاســی از ســازمان ملــل درخواســت کمــک مالــی می کننــد، 

ــال، اجــازه ی  ــه طــور مث ــد. ب ــردن( می منای ــه دادن وام)بدهکار ک ــدام ب ــی ســخت، اق ــط  و امتیازات ــا تحمــل رشای شــورای )ECOSOC( ب

فعالیــت دادن بــه ســازمان های بین املللــی )INGO( و NGOهــای محلــی وابســته بــه آنهــا بــرای فعالیــت در داخــل کشــورها از طــرف 

وام گیرنــدگان و یــا تعدیــل و لیرالیــزه کــردن ســاختارهای اقتصادی-فرهنگــی، گشــودن و برداشــنت دروازه هــای گمرکــی را می تــوان برشــمرد. 

ایــن شــیوه، ترفنــدی نــو و بســیار نــرم در مبحــث اســتعامرنو و اســتیالی رسمایــه داری بین املللــی بــر خلق هــای جهــان بایــد ارزیابــی منــود. 

ــا ناخواســته ســاختار ها و گفتامن هــای  ــه صــورت خواســته ی ــی( ب ــوان گفــت ســازمان های غیردولتی)محلی،بین امللل در حالــت کلــی می ت

ــوان جــاده صاف کن های)غلتــک( فرهنگــی و اجتامعی-اقتصــادی،  ــه عن ــد. در ماهیــت وجــودی، ب ــه داری محســوب می گردن درون رسمای

رسمایه داری)دولتی،بین املللــی( انجــام وظیفــه می کننــد.

تناقض ساختاری میان تئوری و عملکرد 

ــارم  ــال : بیــش از یــک چه ــه طــور مث ــا وجــود دارد. ب ــا عملکــرد آنه ــی، ب ــان مفهــوم حقوقــی ســازمان های غیر دولت تناقــض شــدیدی می

از درآمــد و بوجــه ی 160 میلیــون دالری موسســه ی آکســفام)Oxfam( در ســال 1998 توســط دولــت انگلســتان و اتحادیــه اروپــا تامیــن 

گردیــد. بودجــه ی مرفــی دیدبــان  حقــوق بــرش  )Human Rights Watch(در ســال 2003 بالــغ بــر 7/2 میلیــون دالر آمریــکا بــود اســت 

کــه بیشــرت ایــن رقــم از طریــق کمــک دولت هــا و رشکت هــای رسمایــه داری تامیــن گردیــد. 46 درصد)184میلیــون( از کل بودجــه ی400 

ــیحیان  ــات مس ــداد و نج ــازمان ام ــه س ــژن ک ــا ورلد وی ــردد. و ی ــل می گ ــی حاص ــای دولت ــرز از کمک ه ــدون م ــکان ب ــون دالری پزش میلی

ــز از  ــل( ســوئد نی ــزه نوب ــی جای ــد. موسســه ی نوبل)حامــی مال ــکا کمــک دریافــت می کن ــون دالر از دولــت آمری ــکا اســت، 55 میلی آمری

کمک هــای دولتــی اســتفاده می منایــد. متامــی ایــن ســازمان های غیردولتــی نــام بــرده، منبــع تامیــن مالــی را کمک هــای انســان دوســتانه 

ــوارد  ــودن، در بیشــرت م ــی ب ــودن و غیردولت ــار مشــاهده می شــود، مســتقل ب ــه چنانکــه در آم ــی ک ــد در حال ــی! معرفــی می کنن بین امللل

ــا  ــه آنه ــد ب ــه بیشــرت بای ــد ک ــه نظــر می آی ــزرگ اســت. ب ــی و برخــی از ســازمان های محلی،دروغــی ب در خصــوص ســازمان های بین امللل

ــردد.   ــالق گ ــبه دولتی«  اط ــازمان های »ش س

مبهــم بــودن بیــان کاری و عملکــردی INGO هــا، از تاریــخ تاســیس 1945 تاکنــون 2015 بحثــی بســیار مهــم می باشــد. ایــن موضــوع در 

حالــی اســت حــدود 2 میلیــون NGO در ایالــت متحــد آمریــکا و در هندوســتان 2 میلیــون و در روســیه 4 هــزار وجــود دارنــد. بــا ایــن 

حــال نقــش تاثیرگــذاری نتوانســته اند در زمینــه تغییــر اوضــاع اقتصادی-اجتامعــی ایــن خلق هــا ایفــاء مناینــد. دلیــل ایــن مــورد را بایــد 

در حــوزه ی فعالیــت آنهــا بایــد جســت. بیشــرت آنهــا در حــوزه ی البی گــری و نفــوذ هرچــه فراوان تــر در دایــره ی قــدرت دولــت فعالیــت 

ــا دالر  ــه میلیون ه ــل ب ــا توص ــو و ب ــزار عض ــنت 60 ه ــا داش ــل( ب ــی آمریکا-ارسائی ــط عموم ــه ی رواب ــد AIPAC)کمیت ــد. به مانن می کنن

کمــک آمریــکا و ارسائیــل بــه AIPAC، ایــن ســازمان توانســته نفــوذ و تســلط فراوانــی در سیاســت دولتــی، کنگــره ی و بخــش فرهنگــی 

ــه  ــت ب ــردم آن کشــورها منی باشــد و کاری جــز خدم ــت م ــتاوردهای در خدم ــن دس ــن چنی ــا ای ــد. مطمئن ــته باش ــکا داش ــانه ای آمری رس

ــکا،  ــون NGO در آمری ــه وجــود 2 میلی ــا توجــه ب ــر ب ــی منی دهــد. از دیدگاهــی دیگ ــدود انجام ــده ای مع ــر شــدن ع ــدار و ثرومتندت اقت

مشــاهده می گــردد کــه تضــاد و شــکاف طبقاتــی، نابرابــری نــژادی و جنســیتی در عرصــه ی شــغلی و زندگــی اجتامعــی در میــان جامعــه ی 

ــه  ــوان گفــت ک ــد. اساســا می ت ــی کنن ــد، چاریاب ــن دســت را منی توانن ــاد بی خانومان هــا و مســائلی از ای ــزان زی ــکا، می سیاه پوســتان آمری

ــی و  ــاس جهان ــردن فشــارهای اجتامعــی و اقتصــادی در مقی ــل تحمــل ک ــه داری قاب نقــش راســتین INGO و NGOهــا در نظــام رسمای

ــراد  ــان اف ــی آزاد در می ــت اراده ی جمع ــی و تقوی ــه هــامن خود مدیریت ــان درد ک ــه جــای درم ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای می باشــد. بدی منطق

کمون هــای اجتامعــی و مقابلــه بــا زیاده خواهــی رسمایــه داری دولتــی، بیشــرت نقــش مخــدر و مســکن را بــه انجــام می رســانند. در بیانــی 

ــد. ــدل گردیده ان ــه داری مب ــی رسمای ــه ی دموکراس ــات عوام فریبان ــه تزئین ــا ب ــاده تر، NGO  ه س

ــع و حامیت هــای نظــام  ــه از مناب ــه INGOهــا ک ــا منــود ک ــوان ادع ــت تاریخــی می ت ــه واقعی ــا توجــه ی ــرم، ب ــگ ن ســتون پنجــم و جن

رسمایــه داری )دولتی،بین املللــی( اســتفاده می مناینــد. خــود نیــز دارای ســاختار هایی هامننــد دولت هــای کــه وابســته بــه آنهــا 

ــکلی  ــه ش ــتعامر نو را ب ــت های اس ــه سیاس ــد ک ــدل می گردن ــت ب ــه مینی دول ــت ب ــازمان ها در ماهی ــن س ــع ای ــد. در واق ــتند، می باش هس

ــازمان های  ــن س ــی از ای ــه برخ ــردد ک ــان می گ ــر بی ــن منظ ــوع از ای ــن موض ــد. ای ــل می کنن ــه و تحمی ــا ارائ ــه خلق ه ــانه ب زیبایی شناس

ــتعامری)در ازای  ــای اس ــا و دولت ه ــرای امپراطوری ه ــوس( را ب ــتون پنجم)جاس ــش س ــدان دور، نق ــی نچن ــرته ی تاریخ ــی در گس بین امللل

ــان  ــان و راهب ــازمان کشیش ــود آن، س ــد. من ــاء کرده ان ــه( ایف ــدا قدرت گرایان ــا اه ــویی ب ــی همس ــرت یعن ــکان بیش ــت و ام ــت فرص دریاف

ــان حقــوق بــرش در ســال ۱۹۷۸تحــت  ــد، دیدب ــکا کــه در دوران اســتعامر کالســیک فعالیــت مــی منودن مســیحی در آســیا، آفریقــا، آمری

عنــوان »دیده بــان هلســینکی« و بــه منظــور تحــت فشــار قــرار دادن و جمــع آوری اطالعــات از کشــورهای بلــوک رشق از جانــب بلــوک 

غــرب تأســیس گردیــد.

ــا  ــل و دولت هــا، تنه ــا موسســات ســازمان مل ــت خــود ب ــی در حــوزه فعالی ــی، بســیاری از ســازمان های غیر دولت ــت اجرای نداشــنت ضامن

رابطــه ای مشــاوره ای دارنــد. بدیــن خاطــر هنگامــی کــه ایــن ســازمان های غیر دولتــی بررســی ها و طرح هــا و انتقــادات خــود را بــه ایــن 

ــخ وجــودی INGO و NGOهــا، را  ــرد. حقیقــت تل ــرار منی گی ــول و اعــامل نظــر ق ــد، مــورد قب ــه می دهن ــه داری ارائ ســاختار های رسمای

ــرد کــه ایــن ســازمان ها  ــز از اینجــا ناشــی می گی ــزد دولت هــا دانســت. ایــن حقیقــت نی ــوان همیــن نداشــنت ضامنــت اجرایــی در ن می ت

ــر و  ــی( تاثی ــی و بین امللل ــه داری دولت ــه زیربنا)رسمای ــه ب ــد ک ــدرت آن را ندارن ــد و ق ــاء می کنن ــان ایف ــطح جه ــی را در س ــی رو بنای نقش

ــوان  ــه عن ــردد. ب ــور می گ ــادرت و مجب ــانه ای مب ــات در فضــای رس ــالن جنای ــردن عام ــوم ک ــه محک ــا ب ــد و تنه ــری جوهــری وارد کن تغیی

منونــه در مــورد کشــتار و جنایــت علیــه برشیــت در جمهــوری رواندا)آفریقــا( برخــی از INGOهــا هشــدار داده بودنــد، امــا مشــاهده 

ــت  ــر از جمعی ــزار نف ــتصد ه ــام هش ــدرو و قتل ع ــای تن ــت هوتوه ــی ها بدس ــی توتس ــد روز از نسل کش ــت ص ــا گذش ــه ب ــردد ک می گ

یــازده میلیــون نفــری ایــن کشــور شــاهد هیــچ اقدامــی از طــرف ســازمان ملــل و دولت هــای دیگــر نبودیــم. در بحــث منطقــه ی بالــکان 

ــل  ــا در مقاب ــازمان ها و دولت ه ــن س ــه ای ــه چگون ــد ک ــود دی ــز می ش ــا( نی ــاک رسبرنیتس ــتار هولن ــا در کوزوو)کش ــی رصب ه و نسل کش

قتل عــام روی داده روشــی منفعالنــه را در پیــش گرفتنــد. البتــه بایــد گفــت ایــن ســکوت بــی معنــی بــه نظــر منــی آیــد، چــرا کــه در هــر 

ــتند( از  ــل هس ــازمان مل ــی س ــای اصل ــه از اعض ــد رسمایه داری)ک ــای قدرمتن ــای دولت ه ــرات و جانب داری ه ــات تاثی ــن جنای ــدام از ای ک

قتل عام کنندگان)اســلوبودان میلوشــویچ و...( را می تــوان دیــد.  

 )hégémonie(حقــوق بــرشی، در راســتای اعــامل فــرا  دســتی )INGO(ابــزاری از ســازمان های غیردولتــی بین املللــی اســتفاده ی 

ــه  ــه داری ب ــای رسمای ــد و دولت ه ــل متح ــازمان مل ــگاه س ــم ن ــه می دانی ــرد. چنانک ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــه ی خوی رسمایه داران

مســئله ی حقــوق بــرش در ســطح جهــان بــه صــورت امــری نســبی اســت. یعنــی بــر ضــد و محکــوم کــردن برخــی از کشــور ها و خلق هــای 

کــه بــا آنهــا در تعــارض هســتند بیانیــه، مصوبــه صــادر منــوده، ولــی بــر ضــد نقــض حقــوق بــرش در برخــی دیگــر از کشــور های نزدیــک 

بــه خــود ســکوت بر می گزیننــد. منونــه ی بیرونــی ایــن موضــوع را در برخــورد ســازمان  ملــل متحــد و چنــد دولــت  رسمایــه داری نســبت بــه 

کشــتار خلــق فلســطین توســط دولــت ارسائیــل و کشــتار، رسکــوب خلــق کــورد  در شــامل )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 

عمــل مســتقیم و غیرمســتقیم عربســتان ســعودی و قتل عــام حداقــل یــک میلیــون نفــر و زندانــی کــردن میلیون هــا نفــر دیگــر از جوانــان 
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کمونیســت ، توســط کودتاگــران بــه رهــری محمــد  ســوهارتو می شــود متذکــر شــد. در مــورد نقــض حقــوق بــرش توســط حکومــت اســالمی 

ایــران نیــز می شــود مالحظــه کــرد کــه تــا قبــل از توافــق هســته ای ایــران بــا دولت هــای 1+5 بــا اســتفاده از ایــن روش ســعی در فشــار 

آوردن بــه ایــران را داشــتند، ولــی مدتــی بعــد از توافــق از نقــض حقــوق بــرش کــه بــه واقــع از طــرف حکومــت ایــران بــر خلق هــا ی تابــع 

و شــهروندان خــود اعــامل می منایــد، چشم پوشــی منودنــد. ایــن نشــان از سیاســت گزینشــی در برخــورد بــا قتل عــام و نقــض حقــوق بــرش  

ــوق  ــان حق ــازهایی چــون دیدب ــردد، س ــه داده می گ ــه برعکــس شــعار های ک ــوارد نشــان می دهــد ک ــن م ــا اســت. ای ــب دولت ه از جان

بــرش )Human Rights Watch( نقشــی فرمالیتــه را در طرح ســاخت دولت هــای رسمایــه داری دارا می باشــند و رصفــا از آنهــا بــرای فشــار 

و اســتیالی بیشــرت بــر جهــان اســتفاده می گــردد. ایــن موضــوع خــود باعــث لــوث و بی اهمیــت شــدن کارکــرد ایــن ســازمان ها در میــان 

افــکار عمومــی جهــان شــده اســت. 

پوشــش و فرافکنــی شــکاف کشــورهای شــامل و جنوب)فقیــر و غنــی( و نفــوذ بیشــرت در کشــورهای فقیــر توســط ســازمان های غیردولتــی 

ــه خاطــر شــکاف شــدید  ــن رویکــرد ب ــه داری اســت. اتخــاذ ای ــه نیابــت از دول رسمای بین املللــی)INGO( همچــون آکســفام)Oxfam( ب

بخصــوص میــان قــاره ی آفریقــا و اروپــا، آمریــکا دانســت. ایــن کمک هــا بــه خاطــر کم منــودن خطــر بــروز جنــگ  میــان کشــور های فقیــر 

و غنــی و در نهایــت تامیــن ثبــات و امنیــت بیشــرت بــرای جــذب ســود و اســتثامر بیشــرت از کشــورهای فقیر)بایــد متذکــر شــد کــه ایــن 

ــوع خــود در  ــای دست نشــانده ی مطب ــت از دولت ه ــند( و حامی ــی می باش ــی بســیار غن ــع انســانی و زیرزمین ــه لحــاظ مناب کشــورها، ب

ــا کشــورها می باشــد.     آنه

چگونگی برساخت NGO در ایران 

بــرای بررســی چگونگــی برســاخت)به وجودآمدن( NGOهــا در فضــای معــارص ایــران بایــد بــه اواخــر دهــه ی 60 خورشــیدی بــاز گردیــم. 

 International(صنــدوق بین املللــی پــول ،)worldbank( در ســال 1369 در زمــان دولــت رفســنجانی، هیاتــی متشــکل از بانــک جهانــی

Monetary Fund( بــه ایــران ســفر منــود. ایــن نخســتین هیــات اعزامــی ایــن دو نهــاد مالــی بین املللــی بــه ایــران بعــد از انقــالب 1357 

بــود. گــزارش کوتــاه ایــن هیــات اعزامــی درIMF survey  بــه مــورخ 30 ژوییــه ی 1990، تحــت عنــوان »جمهــوری اســالمی ایــران در پــی 

ــرای  ــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه کــه مقامــات ایرانی»عــزم خــود را ب ــرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت« منتــرش گردی تغیی

حرکــت بــه  ســوی تعدیــل همه جانبــه ی اقتصــادی کالن کشــور، فراهــم آوردن نقــش قــوی بــرای بخــش خصوصــی و حــذف تدریجــی قیــد 

و بندهــای اقتصــادی ابــراز کرده انــد«.در ایــن بیانیــه نکاتــی قابــل اهمیــت وجــود دارد. 

   »ایــران در پــی تغییــرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت« در حقیقــت ایــن تغییــرات نــه بــه نفــع و خدمــت خلق هــا و جامعــه ی 

ــداری  ــخ مق ــن تاری ــد از ای ــردد. بع ــم می گ ــت امپریالیس ــران و در نهای ــی ای ــه داری دولت ــود رسمای ــه س ــه ب ــد، بلک ــران می باش ــی ای مدن

ــام  ــی انج ــادی و اجتامع ــه ی اقتص ــدی در عرص ــرال( بع ــای )نولی ــط دولت ه ــق توس ــاختاری و عمی ــورت س ــه ص ــه ب ــه ن ــرات البت تغیی

ــت. پذیرف

ــی در  ــادی و  اجتامع ــه ی اقتص ــار در عرص ــام عی ــازی مت ــی خصوصی س ــه معن ــی« ب ــش خصوص ــرای بخ ــوی ب ــش ق ــم آوردن نق - »فراه

ســطح کالن اســت. در عرصــه اقتصــادی بــه مــوارد فراوانــی می تــوان اشــاره منــود از آن جملــه: پیامنــی و قــراردادی کــردن اســتخدام ها، 

تصویــب قانــون کارگــر و کارفرمــا بــه ســود کارفرمــا و آغــاز خصوصی ســازی اصــل 44، راه انــدازی بــورس اوراق بهــادار، آزادســازی تدریجــی 

قیمت هــا و مــواردی از ایــن دســت می تــوان اشــاره کــرد. در عرصــه ی خصوصی ســازی اجتامعــی بــه خاطــر تضاد هــای کــه میــان ســاختار 

قــدرت حاکــم و نیرو هــای تشــکیل دهنــده ی حکومــت پیــش آمــد)در ادامــه بــه توضیــح بیشــرت می پردازیــم(، شــاهد تغییــرات کمــرت و 

ــازه ی  ــی و آزاد، اج ــگاه ها غیر انتفاع ــدارس و دانش ــیس م ــی، تاس ــات و رفاه ــش  خدم ــازی بخ ــون خصوصی س ــیم. همچ ــر می باش آرام ت

ــان اســت. ــل بی ــان قاب ــن آن ــوان مهم تری ــه  عن ــران ب تاســیس NGO شــبه مردمی)نیمه دولتی( در داخــل ای

تضاد های میان ساختار قدرت

ــی  ــن دوگانگ ــود دارد. ای ــا وج ــیس NGOه ــون تاس ــی همچ ــی و اجتامع ــرات فرهنگ ــه تغیی ــبت ب ــه ای نس ــردی دوگان ــران رویک در ای

ــر  ــی دارد. ب ــرده بر م ــت پ ــده ی حکوم ــکیل دهن ــای تش ــت و نیرو ه ــاختار حاکمی ــی در س ــت دیالکتیک ــک واقعی ــود از ی ــت خ در ماهی

ــت گرا،  ــان راس ــی، اصالح طلب ــادی و اجتامع ــرال اقتص ــین های نولی ــان محافظه کاران)تئوریس ــه در می ــادی ک ــامن متض ــاس گفت ــن اس ای

رسمایــه داران صنعتــی...( در مقابــل اقتدارگرایان)نهــاد والیــت فقــی، دولت گرایــان متامیت خــواه، بنیادگرایــان مذهبــی و نیرو هــای 

امنیتی-نظامــی( وجــود دارد. ســبب ایــن دوگانگــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه از طرفــی حکومــت اســالمی ایــران، متایــل شــدیدی دارد کــه 

بــه اقتــداری و قدرتــی منطقــه ی تبدیــل گــردد کــه رسمایــه داری بین املللــی جایــگاه او را بــه رســمیت بشناســد. همزمــان از طــرف دیگــر 

نیــز منی خواهــد در رسمایــه داری بین املللــی ذوب گــردد. ایــن موضــوع از تضــاد منافــع اقتصــادی میــان گروه بندی هــای ثــروت و قــدرت 

حکومتــی رسبــرون  مــی آورد. لــذا در انجــام ایــن بــازی قــدرت، رنــگ و نقــش اقتدارگرایــان بیشــرت خود منایــی می کنــد. البتــه بایــد توجــه 

داشــت کــه ایــن تضــاد بــه شــکل روبنایــی اســت، بــا کمــی دقــت بــه رونــد اتفاقــات میانــه ی ســال های 69-94 خورشــیدی متوجــه ی ایــن 

نکتــه ی بنیادیــن خواهیــم گردیــد کــه نیروهــای اقتدارگــرا در موضــوع لیرالیــزه کــردن اقتصــادی ایــران بــا محافظــه کاران تعارضــی ندارنــد. 

ــزه کــردن سیاســی- ــن موضــوع در عرصــه ی لیرالی ــا ای ــن امــر اســت. ام در حقیقــت مشــکل و تعــارض در نحــوه  و چگونگــی انجــام ای

اجتامعــی صــدق منی کنــد. چــرا  کــه نیروهــای نولیــرال کــه در ذیــل محافظــه کاران قــرار می گیرنــد، نوعــی از ساختارشــکنی قــدرت و کاســنت 

از دامنــه ی نفــوذ دولــت را در برنامه هــای راهــردی خویــش دارنــد. همراســتا بــا ایــن هــدف بــه نزدیکــی و همراهــی سیاســی-اقتصادی 

ــن دو  ــان ای ــاد می ــی-اجتامعی تض ــه ی سیاس ــی در عرص ــه ی عین ــد. منون ــازی( ارسار می ورزن ــه داری بین املللی)جهانی س ــا رسمای ــرت ب بیش

نیــرو را می تــوان در بحــث تاســیس NGOهــای داخلــی و ورود INGOهــا بــه ایــران در دوران ریاســت جمهــوری ســید  محمــد خامتــی 

مشــاهده منــود. در مورخــه ۸۴/۳/۲۹ در آخریــن روز هــای دولــت خامتــی، بنــا بــه پیشــنهاد مورخــه ۸۳/۵/۸  وزارت اطالعــات و بــه اســتناد 

اصــل ۱۳۸ قانــون اساســی تصویــب و اجرایــی شــد. ایــن اصالحیــه وزارت اطالعــات تاکیــد بــر ایــن مــورد دارد کــه بایــد NGO)ســازمان 

غیر دولتــی( بــه شــکل، تشــکل های مــردم نهاد)ســمن( ترجمــه و اســتفاده گــردد. عناوینــی چــون: جمعیــت، انجمــن، کانــون، مرکــز، گــروه، 

ــن مــورد نشــان از ترســی دارد کــه  ــه شــوند. ای ــکار گرفت ــه جــای واژه ی »ســازمان« غیر دولتــی ب ــد ب ــه، مجمــع را می توانن موسســه، خان

جنــاح اقتدارگــرای حاکمیــت ایــران از NGO دارد، بــه صورتــی کــه حتــی اجــازه ی بــه کار بــردن واژه ی غیر دولتــی را نیــز بــرای موجودیــت 

خــود خطرنــاک می پنــدارد. از طرفــی دیگــر جنــاح محافظــه کار حاکمیــت بــه خاطــر قالــب بــودن تفکــر نولیرالــی، ارسار بــه فعالیــت ایــن 

ــران از  ــی بین املللی)INGOهــا( برخــورد حکومــت ای ــورد ســازمان غیر دولت ــد. در م ــه اهــداف خــود می منای ــل ب ســازمان در راســتای نی

ایــن نیــز بســته تر اســت، بدیــن ترتیــب کــه اجــازه ی ورود و فعالیــت بدان هــا منی دهــد. بــه نظــر می رســد در پیــش نگرفــنت ایــن نــوع 

ــازمان ها و سوءاســتفاده از  ــن س ــا شــبه دولتی ســاخنت ای ــنت ی ــت گرف ــه خدم ــتای ب ــنت آن در راس ــی و پذیرف ــورد NGO محل ــار در م رفت

ــه اســت.  پتانســیل های جامع

ــن  ــن کــه در زمی ــدون آگاهــی از ای ــد، ب ــه و بی مــزد فعالیــت می مناین ــه صــورت داوطلبان ــوع ســازمان ها ب ــن ن بیشــرت افــرادی کــه در ای

ــت هســتند.  ــه داری می باشــند، مشــغول فعالی ــه رسمای ــت و در سود رســانی بیشــرت ب دول

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه ایــن ســازمان ها منی تواننــد بــه صــورت مســتقیم در عرصــه ی سیاســی دخالــت داشــته باشــند. بــا ایــن رویکــرد 

انســان و جامعــه را تک ســاحتی می مناینــد 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

خط دهی، نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن سازمان های غیردولتی به وسیله ی کمک های مالی نا چیز از جانب دولت 

حکومــت بــه ســاختار و اهــداف INGO بــه  شــدت مشــکول می باشــد. بدیــن دلیــل بــدون لحــاظ تفاومتنــدی مثبــت و وابســته نبــودن(

حکومت هــای رسمایــه داری) بــه شــکلی بنیــادی بــا متامــی INGOهــا مخالفــت می منایــد. ریشــه ی ایــن بدبینــی، چنانکــه پیشــرت توضیــح 

دادیــم بــه دلیــل چگونگــی پیدایــش، هــدف و عملکــرد قالــب ایــن ســازمان های بین املللــی کــه اساســا خواســته یــا نا خواســته در خدمــت 

اســتیالی سیاســت رسمایــه داری بین املللــی قــرار دارنــد، بــاز می گــردد. 

سازمان های ناسودبر)NPO( جایگزین و راه حل

ــی  ــوان رقیــب و جایگزین ــه عن ــوان ب ــا غیرانتفاعــی)Non-profit organization( ســازمان های هســتند کــه می ت ســازمان های ناســودبَر ی
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ــرای ســازمان های نیمــه مســتقل و مبهــم، غیر دولتــی)NGO( ارزیابــی منــود کــه هــدف اصلــی آنهــا پشــتیبانی از یــک مــورد  مناســب ب

یــا موضــوع خصوصــی یــا همگانــی اســت، بــدون داشــنت مقاصــد تجــاری در کنــار آن. ســازمان های ناســودبَر ممکــن اســت در بســیاری از 

ــه، سیاســت، محیــط زیســت، فعالیت هــای برش دوســتانه، بهداشــت، ورزش، هــرن، امــور نیکــوکاری، آمــوزش، مذهبــی و  زمینه هــا از جمل

غیــره فعالیــت کننــد. از دیــدگاه اساســنامه ای، ســازمان های ناســودبَر، ســازمانی بــدون ســهام دار اســت. ایــن بــدان معنــا اســت کــه ســازمان 

ــه طــور  ــد، ب ــن ســازمان کار می کنن ــرادی کــه در ای ــک از اف ــچ ی ــد. هی ــه کســی ســود ســهام پرداخــت منی کن ــد ســود، ب در صــورت تولی

خــاص از کســب ســود توســط ایــن ســازمان منتفــع منی شــوند. بیشــرت اعضــای ایــن نــوع ســازمان بــه صــورت داوطلبانــه و بــدون دریافــت 

هیچ گونــه دســت مزدی بــه فعالیــت می پردازنــد. نکتــه مهــم کســب درآمــد و بودجــه ایــن ســازمان از طریــق دولــت و یــا ســازمان ملــل 

ــا از ســاختار  ــودن آنه ــی)NGO( در مســتقل ب ــا ســازمان های غیردولت ــز عمــده ی ســازمان های ناســودبر)NPO( ب ــردد. متای ــن منی گ تامی

ــز از  ــد، نی ــد می آی ــان اعضــا و جمــع پدی ــی کــه در می ــان اعــامل، خودبســندگی و خودمدیریت ــی دولت هــا اســت. همزم فکــری و اجرای

فاکرت هــای مهــم قلمــداد می گــردد. خودبســندگی بــه معنــای تامیــن منابــع مالــی از طریــق حــق عضویــت یــا فعالیــت درآمــدزای جانبــی 

ســازمان پدیــد می آیــد و بــه اســتفاده بــرای پیشــر اهــداف اجتامعی-سیاســی ســازمان می رســد. ایــن باعــث بــه حداقــل رســیدن احتــامل 

نفــوذ دولــت در ایــن ســازمان اجتامعــی می شــود. بایــد توجــه داشــت کــه بازگــو کــردن محســنات ایــن نــوع ســازمان، بدیــن معنــا تفســیر 

نگــردد گــه ایــن نــوع ســاز و کار ایــده آل و مطلــوب غایــی اســتنباط می گــردد. بــه نظــر می رســد کــه بیشــرت ســازمان های مدافــع زیســت 

محیطــی و تشــکل های حامیتــی کــودکان و زنــان در ایــران جــزء از ســازمان های ناســودبر)NPO( تعریــف و بــه حســاب آینــد. 

نتیجه

ــر آن شــد  ــه ســیاه منایی ســازمان های غیردولتــی)NGO( نیســت، بلکــه ســعی ب ــد خاطــر نشــان کــرد کــه هــدف ایــن مقال ــان بای در پای

کــه جنبه هــای تاریــک ایــن ســاختار را بــه لحــاظ تاریخــی و عملکــرد کالن)جهانــی( مــورد تحقیــق قــرار دهیــم. جنبــه ی مثبــت ایــن نــوع 

ــه وجــود  ــث ب ــراوان می باشــد و باع ــد( بســیار ف ــرار نگیرن ــا ق ــوذ دولت ه ــر نف ــه زی ــه ک ــه چنانچ ــاختار های مشــارکت اجتامعی)البت س

ــد  ــزان کــه می توانن ــدان می ــان اجتامعــات انســانی گــردد. ب ــی در می آمــدن خودآگاهــی سیاســی-اخالقی در گســرته ی منطقــه ای و جهان

ــن آگاهــی سیاســی- ــردد. ای ــان خلق هــا می گ ــرد جامعــه و در می ــرد ف ــات بوجــود آمــدن آگاهــی و خــرد سیاســی-اجتامعی در ف موجب

اخالقــی، هویــت و همزیســتی بــا طبیعــت را بــه دنبــال خــود دارد. در یــک جملــه مــی شــود بگوییــم ایــن آگاهــی، جامعــه ی انســانی را 

ــار سوء اســتفاده ی هیــچ دولتی)مترکزیافتــه ی ســود و قــدرت( نرونــد. هامن طــور کــه گفتیــم ایــن  چنیــن  ــر ب هســتومند می منایــد کــه زی

ــه ی  ــن ســاختارهای اجتامعی-سیاســی در عــر مدرنیت ــخ انســانی وجــود داشــته اســت. وجــود ای ســاختار های اجتامعــی در طــول تاری

رسمایــه داری در واقــع، واکنشــی در مقابــل زیاده خواهی)ســود و قــدرت( حکومت هــا و دولت هــا، از جانــب مــردم قلمــداد می گــردد. بــا 

ورود بــه عــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری ایــن ســاز وکارهای مردمــی مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتنــد. شــاید ایــن ســازمان های بین املللــی، 

قصــد و نیــت خوبــی دارا می باشــند، امــا انجــام و ماحصــل کار آنهــا امپریالیســتی از آب درآمــده  اســت. آنچنــان کــه خــود بــه خطــری 

بــرای آزادی و برابــری خلق هــا تبدیــل گردیدنــد. راه چــاره ایــن اســت در عضویــت و همــکاری بــا ایــن چنیــن ســاختار هایی، دقــت نظــر 

الزم را داشــته باشــیم تــا احساســات انسان دوســتانه ی، فرد-جامعــه مــورد سوءاســتفاده قــرار نگیــرد. بدیــن معنــی بــا آگاهــی کامــل بــه 

ــا در خدمــت  ــرد؟ ی ــن کــه عملکــرد و هــدف ســازمان مربوطــه در کوتاه مــدت و بلندمــدت در خدمــت، مردم)انســانیت( قــرار می گی ای

منافــع دولت ها)رسمایــه داری( ؟ در کنــار ایــن آگاهــی بایــد دانســت کــه کمون های)اجتــامع( تعاون مدارانــه بهرتیــن نــوع ســازمان پذیری 

محســوب می گــردد. معیــاری کــه بــرای ســنجش هــر ســازمان مــدرن اجتامعــی می تــوان در نظــر گرفــت، میــزان در اولویــت قــرار دادن 

ــرد  ــری و عملک ــودن در تصمیم گی ــفاف ب ــک و ش ــت  بوم، دموکراتی ــدار انسان-زیس ــتی پای ــانی، همزیس ــه ی انس ــری جامع آزادی و براب

ــاور کمــون اولیه)جامعــه ی  ســازمانی می باشــد. شــعار، اساســی هــر ســازمان بایــد ایــن ســخن تاریخــی و طالیــی باشــد کــه ریشــه در ب

طبیعــی اولیــه( دارد »از هــر کــس بــه انــدازه ی توانایــش بــه هــر کــس بــه انــدازه ی نیــازش« رسلوحــه ی انجــام فعالیــت انســان-طبیعت 

دوســتانه قــرار گیــرد. 

ــران  ــع ای ــای تاب ــگ و هــرن خلق ه ــرای عرصــه ی فرهن ــده ب ــش آم ــت پی وضعی
بــه گونــه ای آشــفته و غریــب اســت کــه راه بــرون رفــت از آن را بــا ســاختار و 
نظــام فکــری کنونــی دشــوار و دور از دســرتس می منایانــد. بــرای بــرون رفــت از 
ــش  ــت پی ــده ی وضعی ــل به وجــود  آورن ــد مکانیســم و علت الع ــن گســرته بای ای
ــران، خلق هــای  ــارص ای ــخ مع ــد. در تاری ــگ را وا کاوی ــرای هــرن و فرهن ــده ب آم
تابــع میــان دو نیــروی همراســتا قــرار داشــته و دارنــد، ایــن وضعیــت را 
به ماننــد »پتــک و ســندان« می تــوان تشــبیح کــرد. نیــروی اول مناینــده ی شــکل 
نیافته تریــن نــوع قــدرت و ســود اســت کــه بــا پشــتیبانی گرفــنت از ناسیونالیســم 
و مذهــب ســعی در مقابلــه بــا شــکل گیری آگاهــی سیاســی خلق هــا دارد و از 
طرفــی دیگــر نیــز رقابــت ضعیفــی و روبنایــی بــا رسمایــه داری  بین املللــی دارد. 
نیــروی دوم، رسمایــه داری بین املللــی کــه بــا گــذار از ســاختار پیشــین )نیــروی 
اول( بــه فرماســیونی بــه مراتــب مرکزگرا تــر و ســودجوتر از گذشــته دســت یافته 
ــات و سیســتم هایی همچــو، جهانی ســازی،  ــق برســاخت نظری اســت و از طری
و   )Erotic art( شــبه فرهنگ،هرن ایروتیک  و  شــبه هرن  رســانه،  دولت-ملــت، 
ــان-جامعه از  ــی انس ــی و از خودبیگانگ ــی، وارونگ ــعی در فرافکن ــتی س نهیلیس
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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-اجتــامع و جامعــه-

طبیعــت اســت. ایــن مهــم میــرس منی گــردد، مگــر بــه کمــک خونیاگــران دول رسمایه داری)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 پســت ترین شــکل موجود)بــه 
ســود خویــش( بهــره می برنــد. ایــن هرنمنــدان دولتــی مربــوط بــه اکنــون نیســت. مقالــه ی پیــرشوی اثــر ارزشــمند رفیــق شــهید خــرسو 
گلرسخــی، نویســنده و شــاعر انقالبــی سوسیالیســت )۲ بهمــن ۱۳۲۲ در رشــت - شــهادت ۲۹ بهمــن ۱۳۵۲( کــه بــه توســط رژیــم شــاه 
بــه شــهادت رســید، می باشــد. رفیــق خــرسو گلرسخــی آمدانــه بــا توســل بــه زبــان ســاده و برنــده ی خویــش بــه بازگــو کــردن واقعیــت 
و توطئــه ای سیســتامتیک جهانــی و لزومــا تاریخــی می پــردازد. ایــن واقعیــت کــه موضــوع ایــن مقالــه بــا گذشــت حــدودا چهــل ســال از 
نوشــنت آن هنــوز هــم بــرای جامعــه  و هرنمنــدان ایرانــی صــدق می کنــد، جــا ناراحتــی و خــرسان زیــادی دارد، چــرا کــه  نشــان دهنــده ی 
ایــن امــر اســت کــه جامعــه ی مــا در حــال حرکــت در ســیکل معیوبــی می باشــیم کــه قبــال امتحــان گردیــده و جــواب اشــتباه و انحــراف 
ماهیتــی خویــش را منایــان منــوده اســت. بــه نظــر می رســد کــه مــا دوبــاره مجبــور بــه تکــرار تاریــخ می شــویم، چــرا کــه هامن گونــه 

ــه تکــرار آن می باشــند«   کــه می گوینــد »مردمــی کــه از تاریــخ خــود آگاه نیســتند، مجبــور ب

طبقه و تحریر

هرنمنــد از خصوصیــات طبقاتی)هویــت خلقــی، فــردی ، اقتصادی-اجتامعــی( خویــش جــدا می شــود: از طبقــه فرودســت، مــا هرنمنــدی 
ــه  ــدن، کاف ــکان درس  خوان ــه ام ــد در این جــا کســی اســت ک ــرده باشــد. هرنمن ــون نک ــه او را دگرگ ــر جذب ــی پ ــه ســیر زندگ ــم ک نداری
نشســنت، مطالعــه در اتاق هــای دربســته و گرســنه منانــدن را دارد، هرنمنــد در ایــن جــا کارگــری ســاده نیســت کــه در مــنت رنــج و کــوران 
زیســت  طبقــه ای قــرار داشــته  باشــد و بتوانــد بــه مــدد فــوران آگاهــی طبقاتــی( ماهیــت وجــودی خــود )از طبقــه ای بطــور عینــی و 
تجربــی حــرف بزنــد. مــا در ایــن  جــا کارگــر هرنمنــد شــده یــا هرنمنــد کارگــر شــده نداریــم. »مــدرک تحصیلــی« و شــهرت هرنمنــد، را 
مثــل هــر آدم نــاآگاه دیگــر کــه بــه نظــام ســتمگر)دولت رسمایه داری( خــود را نزدیــک می کنــد تــا از رفــاه بهــرتی برخــوردار باشــد و بــا 
سازشــکاری هیــچ نقشــی را در قبــال حقیقــت تاریخــی ایفــاء نکنــد تســلیم زندگــی بی دغدغــه می کنــد، چــه بســیار افــرادی کــه رنــگ 
باخته انــد و اعتــامدی را کــه معمــوالً مــردم بــه چنیــن آدم هایــی دارنــد، نادیــده انگاشــته و پامــال کرده انــد چــون هرنمنــد از شناســائی 
روابــط پنهــان جامعــه و اعــامق زندگــی رنجــران بی بهــره اســت. حاصــل کارش در محــدوده ای حقیــر باقــی می مانــد و طبقــه ی رنجــر 
نیــز منی توانــد بــا معضــالت خویــش و عوامــل جهت دهنــده زندگــی خــود آشــنایی یابــد، در نتیجــه دســت بــه آســامن، تنهــا اندیشــه ی 
قرص هــای نــان رسگرمشــان مــی دارد و بــه  جــای شناســایی حقــوق خــود کــه می بایــد بــه وســیله ی نویســندگان و روشــنفکران فهامنــده 
شــود، ســعی می کنــد بــرای دو روز بیشــرت زنــده مانــدن و از گرســنگی منــردن تــن بــه هــر مذلتــی بدهــد و نیرویــش را بــه نازل تریــن 
قیمــت بفروشــد. گویــی شــهرت و شــاید چنــد جرقــه ی هــرنی در کار هرنمنــد، بــرای افــزودن بــه پورســانت و فروخــنت خویــش اســت. 
چــه بســیار روشــنفکران و هرنمنــدان هســتند کــه از طبقــه فرودســت و در میــان کورانــی از رنــج پرورانــده شــده اند ولــی اینــک حتــی 
چنــد مــرت هــم در خیابان هــا پیــاده راه منی رونــد، تنهــا هــدف اینــان نجــات خــود بــوده  اســت و می بینیــم کــه موفــق هــم هســتند. 
آیــا راهــی را کــه اینــان می رونــد، می بایــد راهــی ناشــی از حقیقــت تاریــخ نامیــد؟ بــا اینکــه بــا رفــنت این گونــه افــراد از کانــون عوامــل 
آگاهــی و پیوســنت  آنــان بــه گــروه ضــد مــردم، بایــد همــه چیــز را خامتــه یافتــه تلقــی کــرد؟ اگــر مــا بــه نقــش افــراد در تاریــخ وقــوف 
داشــته باشــیم، می گوئیــم در رشایطــی ایــن چنیــن، این گونــه افــراد پوشــالی هســتند و در هــر دوره ای نیــز وجــود داشــته اند. بــا رفــنت 
اینــان آســامن بــه زمیــن منی آیــد. هــر چنــد بــا جــدا شــدن این گونــه افــراد از کانــون عوامــل آگاهــی بخــش لطمــه بــه اعتــامد عمومــی 
ــا ورشکســتگی و انحطــاط فکــری  ــزام آور اســت کــه بگوئیــم مــا ایده آلیســت نیســتیم کــه ب ــه ال وارد می شــود، ولــی رضورت ایــن نکت
افــرادی محــدود، از راهــی کــه در پیــش داریــم رسبــاز زنیــم، ســنگر خالــی کنیــم و متزلــزل شــویم. امــروز مــا هرنمنــدان، نویســندگان و 
روشــنفکرانی داریــم کــه بــرای خــود پیله هایــی ســاخته اند و از میــان آن بــه توجیــه اعــامل و بســازد، فکــری خویــش می نشــیند. اینــان 
بــا بیســت ســال فاصلــه، از شناســائی طبقاتــی در وضعیــت زندگــی مــردم و از توجیــه تضاد هــا مهجــور مانده انــد. شــام آن نویســنده 

فربــه را کــه »بــالی ترکمــن« در عهــد قاجاریــه را ترجمــه می کنــد را در نظــر بگیریــد: بــه خاطــر ســال ها دوری از خاکــش مثــل مومیایــی 
ــا خاطراتــش بنویســد، دانســنت    شــده ها حــرف می زنــد. دیگــر نوشــته هایش برایــامن بــه پشــیزی منــی ارزد. نویســنده منی توانــد تنهــا ب
زبــان پارســی و نوشــنت انشــائی بی غلــط بــرای نویســندگان کافــی نیســت، نویســنده ای مثــل او کــه آرامــش و امنیــت خاطــر را بــر هــر 
چیــز دیگــر ترجیــح داده اســت، از وضعیــت مــا عقب مانــده، هنــوز پرونــده را »دوســیه« می نویســد و دادگســرتی را »عدلیــه« می گویــد 
و بــالی ترکمــن در عهــد قاجــار را ترجمــه می کنــد. آیــا او مــرده ای نیســت کــه خــود منی دانــد؟ هــدف ایــن نیســت کــه موقعیــت او را 
بــا ایــن کلــامت مشــخص کنیــم، خــوب شــاید حــق دارد! یــا شــاعر کتــاب »گلــی بــرای تــو« پــس از ســالها مانــدن در اروپــا، چنــان کتــاب 
شــعر کودکانــه ای انتشــار می دهــد کــه آدم فکــر می کنــد 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 دوخته انــد، 
ــه ی  ــن و فرب ــادن از رسزمی ــا افت ــدن پیوندهایشــان، ج ــه لحــاظ بری ــان ب ــی« نیســتند. آن ــن کیالن ــا »گلچی ــزاده ی ــه جامل بی شــباهت ب
اندیشــه، از ملــت خــود جــدا مانده انــد. اینــان بــه لحــاظ از دســت نــدادن منافــع فــردی و زندگــی بی دغدغــه، از مــردم جــدا شــده اند. 
شــاید »نیــام« منونــه ای باشــد از هرنمندانــی کــه خصلت هــای طبقاتــی خــود را تــا حــدودی زیــادی از دســت  نــداد. او در تهــران در »ســن 
ــرد، امــا منــش روســتائی و خصلت هــای طبقاتــی خــود را هیچــگاه از دســت  ــان جرگــه روشــنفکران راه ب ــه می ــد. ب لوئــی« درس خوان
نــداد. ابــزار کارش در شــعر هــامن منودهایــی بــود کــه طبقــه روســتایی بــا آن مواجــه اســت و در حیطــه رنج هــا، امیدهــا و ناکامی هــا 
ــام  ــی او نشــأت گرفته اســت. نی ــه از خصلت هــای طبقات ــده ای اســت ک ــا« منــودار زن ــر »کار شــب  ب ــا آن درگیرســت. کارهــای او نظی ب
هدفــش نجــات شــعر از دســتور، فرمایــش و رسســپردگی بــه نظــام حاکــم بــود، او می خواســت شــعر را بــه زبــان محــاوره نزدیــک کنــد 
و بــا نزدیکــی شــعر بــه زبــان محــاوره، آنــرا بــه میــان مــردم بکشــاند و حربــه ی رسکوب کننــده ای بــرای دشــمن مســلط، بســازد. ولــی 
متأســفانه او نتوانســت شــعر را کامــالً در میــان مــردم، چنانکــه بایســته ی یــک شــاعر تــوده ای اســت، گســرتش 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 نیــام در زمــان خویــش داشــت بایــد گفــت کــه مــوردی اســتثنایی اســت. 
بیشــرت هرنمنــدان و روشــنفکران طــی دو دهــه بــه لحــاظ رنــگ باخــنت و پیش فــروش کــردن ذهــن بــرای تن آســائی و عجلــه در قطــع 
پیوند هــای طبقاتــی، بــه ویــژه طبقــات فرودســت نتوانســته اند موفــق شــوند کــه بــا اکریــت الفــت یابنــد، رابطــه ی نزدیکــی برقــرار 
کننــد. هرنمنــدان در گندچــال رفــاه متوقــف شــده و بــه تاریــخ خــود خیانــت کرده انــد. ناگزیــر نتوانســته اند جــز در چنــد مــورد نا چیــز، 
ــد  ــند و موج ــر باش ــی موث ــارزات طبقات ــان و در مب ــام موجودش ــردم در نظ ــای م ــای توان فرس ــل درگیری ه ــه و تحلی ــی، تجزی ــا بررس ب
تحــول و دگرگونــی در زمینــه ی فرهنگــی شــوند. از ســوئی نویســندگان واقع گــرای انتقــادی کــه از ناروائی هــا بــه طبقــات فرودســت بــه 
ــب  ــره اســت و لبا ل ــی بی به ــان از خــون دگرگون ــد، کار آن ــه دســت داده ان ــی ب ــری از زندگ ــا تصوی ــد و ی ــد و ســخن گفته ان درد آمده ان
از ذهنیتــی تاریــک در بســته و بــدون هیــچ مفــری بــرای بهزیســتی اســت. اینــان عینــک بدبینــی و جــری بــودن زندگــی ناهمســان را 
بــه چشــم زده انــد، بــدون آنکــه عوامــل جهــت دهنــده را بــاز شناســانند و یــا روزنه ئــی بــرای رسنگــون کــردن ناهمســانی و راه در هــم 
ریخــنت بی عدالتی هــا را در پیــش چشــم گســرتانند. اینــان ســند محکومیــت و جــری بــودن زندگــی گروهــی انبــوه از جامعــه را امضــاء 
ــای  ــود. در دامنه ه ــوم می ش ــی در آن محک ــودن زندگ ــری ب ــه ج ــانند ک ــن برس ــود را چنی ــتگی خ ــته اند وابس ــر خواس ــا اگ ــد، ی کرده ان
کوتــاه و در مراحــل ابتدائــی راهیائــی بــه عوامــل جهت دهنــده ی زندگــی متوقــف مانده انــد. در هــر صــورت چــون اندیشــه ای مرتقــی 
ــر در  ــک روشــنفکر زمزمه گ ــدگاه ی ــد از دی ــره بوده ان ــوان پشــتوانه  بی به ــه عن ــی ب ــگ مردم ــوده، چــون از فرهن در پشــت آثارشــان نب
پــی مدینــه ی فاضلــه اســت بــدون بررســی بنیادهــای تاریــخ معــارصان گفته انــد و نوشــته اند، در نتیجــه کارشــان تأثیــری در شناســائی 
روابــط ناهمســان طبقاتــی پدیــد نیــاورده اســت. در دنیــای کلــی و بی حرکــت ایــن روشــنفکران »یــک النــه زنبــور بــا ده انســان« بــه 
یقیــن نتوانســته  اســت جــای پائــی داشــته  باشــد. اینــان بــر بلندگاهــی ایســتاده و تابلــوی »مدینــه ی فاضلــه« را در دســت گرفته انــد. 
دنیــای آنــان حتــی بــرای چنــد لحظــه، نزدیــک بــه دنیــای پــر مشــقت و لحظــه بــه لحظــه رنــج و حرمــان اکریــت نبــوده  اســت. اینــان 
ــر  ــنت ب ــم فروبس ــتگی و چش ــه آن از خود گذش ــده اند و ن ــر ش ــط را نظاره گ ــان خ ــن پای ــا دوربی ــا ب ــتاده اند و تنه ــی ایس ــر بلندگاه ب
منافــع خویــش را داشــته اند، تــا در راهــی کــه گام می زننــد اگــر حقیقــت اســت روی نگرداننــد و اســتوار و آشــتی ناپذیــر راه را ادامــه 
ــرا خــود هرگــز  ــد، زی ــه بشــارتی داده ان ــد و ن ــرای طــی کــردن راه کرده ان ــه دعوتــی ب ــد ن ــان، همــواره بــدون آرمــان بوده ان ــد. این دهن
»راه« رفتــه  ای نداشــته اند. تــا تجربــه و زخــم کاری رسشــان را بــر رنجــران، بــاز گوینــد. اگــر مــا اینــک هرنمنــدی نداریــم کــه در میــان 
اکریــت بــه واقــع نفــوذی داشــته  باشــد 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 می پــزد کاســه ای هــم بــرای کســی 

می فرســتد کــه ســال پیــش آش نــذری پختــه بــود!
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این گفتگو با فیلسوف مشهور سالوی ژیژک در لیوبلیانا پایتخت اسلونی و برای 
تلویزیون کوردی MedNuçe انجام گرفته است. در این ]مصاحبه[ و بخش اول 

آن ژیژک درباره مسئله کورد و دیدگاه خود درمورد کوردها سخن می گوید. 
مصاحبه توسط  Kurdish Question  و 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؟ 

بله آنها آن عکس را در ترکیه به من نشان دادند. بر روی اینرتنت قرار داشته و 

ساوی ژیژک
مرتقی ترین کورداهدر خاورمیانه  

ملت دموکراتیک

MedNuçe / علی جان
ب. از انگلیسی: شیالن کوردستانی

به دهه ی هشتاد باز می گردد. 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 کوه ها زندگی می کنند و عشیره ای بدوی و در رنج هستند. با 

این حال من شاهد بوده ام 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 ماقات نکرده اید ... 

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 
منی تواند وکالیش را مالقات کند . 

من می دانم که او این روزها درگیر سیاست های معتدل تری است، حتی خود را به عنوان شهروند این کشور تعریف 
می کند. آنچه او می خواهد خودمختاری برای کوردهاست. او بایستی فرصت خواست های بیشرت را داشته باشد . 

بیایید نگاهی به تاریخ بیندازیم: کوردها بزرگرتین قربانیان تفکیکات استعامری هستند. رویکرد غربی ها به خاورمیانه 
مبتنی است بر این که کدام قومیت به مبارزه با ]قومیت[ دیگر بپردازد. به عبارت دیگر غرب در این باره تصمیم می گیرد. 

این سنت مداخله غربی در خاورمیانه است . 
بزرگرتین فاجعه به دنبال جنگ جهانی اول بوده است. ایتالیایی ها، فرانسوی ها و انگلیسی ها تصمیم گرفتند که چگونه 

خاورمیانه را تقسیم کنند. سوریه در دست مر 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، اکریت 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  ... 

موضع ترکیه ننگین و ترسناک است. حزب اردوغان در انتخابات پیش رو نیز اکریت را به دست منی آورد. بنابراین فکر 
میکنم که چپ ها، کاملیست ها و کوردها می توانند یک بلوک تشکیل دهند. البته نردهای 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 مشکِل 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 جهانِی 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 مر. 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 جنِگ 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 . 

هامنطور که می دانید کانتون هایی در روژئاوا وجود دارد ...

 از نظر سیاسی چه شانسی برای بقای این کانتون ها وجود دارد؟ 

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 . 

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؟ 

)KRG(  بله، دانشگاه هایی وجود دارند. شام می توانید از ترکیه یا جنوب کردستان ]به آنجا[ بروید

 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. 

NNS ROJ News : منبع
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جهان بی روح رسمایه داری

وقتــی بــه تحــوالت سیاســی ـ اجتامعــی خاورمیانــه و نقــش تاریخــی کوردهــا 

در ایــن تحــوالت می نگریــم هرچــه بیشــرت بــه دالیــل توطئــه ی بین الدولتــی 

ــای  ــر معیاره ــل ارصار ب ــه دلی ــو ب ــر آپ ــم. ره ــی می بری ــو پ ــر آپ ــه ره علی

ــام   ــه ی نظ ــادالت منفعت طلبان ــری در مع ــدم جای گی ــی و ع ــی  ـ سیاس اخالق

رسمایــه داری جهانــی، مــورد بزرگ تریــن حملــه ی توطئه گرانــه ی قــرن بیســتم 

ــی،  ــق شــکنجه گاه امرال ــا از طری ــوز هــم ارصار می شــود ت ــرار گرفــت. هن ق

ــی را  ــان اجتامعــی متفاوت ــو جه ــه شــود. رهــر آپ ــام گرفت ــو انتق از رهــر آپ

آفریــده کــه از پایــه بــا جهــان فردگرایانــه ی رسمایــه داری مغایــرت دارد. ایــن 

ــه داری کــه تــالش دارد خــود را در ســطح جهــان  امــر از طــرف نظــام رسمای

ــن  ــت. بنابرای ــود و نیس ــرش نب ــل پذی ــه قاب ــچ وج ــه هی ــد، ب ــلط گردان مس

ــدازه ای کــه یــک حملــه ی سیاســی  ــه ان توطئــه ی بین الدولتــی ســال 1999 ب

بــود، یــک حملــه ی ایدئولوژیــک نظــام جهانــی هــم هســت. در واقــع 

لیرالیســم رسمایــه داری کــه پایــان تاریــخ را اعــالن کــرده بــود، بــه هیــچ وجــه 

حــارض نبــود شــیوه ی زندگــی متفاوتی غیــر از زندگــی ماشــینی و فردگرایانه ی 

مــدرن را شــاهد گــردد. امــا رهــر آپــو بــا معیارهــای نظــام رسمایــه داری بــه 

هیــچ وجــه همخوانــی نشــان منــی داد و شــیوه ی زندگــی اجتامعــی متفاوتــی 

پیروزی دموکراسی خلق  ها0

ریوار آبدانان، عضو شورای رهربی کنفدرالیسم جوامع کوردستان
در زمینــه ی ابعــاد وجــودی جهان بینی و نظرگاه بزرگ رهرب آپو
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را در پــی گرفتــه بــود کــه آکنــده از معیارهــای اخالقــی، آزادی خواهــی، سوسیالیســم و دموکراســی بــود. رهــر آپــو قالب هــای آن  نظــام 

بــی روح را ماننــد بت هایــی معــارص درهــم می شکســت و جهانــی آزاد را بــه همــگان نویــد مــی داد. بنابرایــن جــای تعجــب نیســت کــه 

دولــت ـ ملت هــای مطــرح جهــان متــام تــوان رسمایــه ای و سیاســی خــود را بــرای دســتگیری رهــر آپــو بــه کار گرفتنــد. دســت بــه هــر 

نــوع تبانــی و زدوبنــد کثیــف تجــاری زدنــد تــا بــر پیکــره ی اتوپیــای زندگــی آزاد کــه خــود را در شــخصیت رهــر آپــو بســیار نزدیــک و 

شــدنی نشــان مــی داد، رضبــه بزننــد. رهــر آپــو بــر ســینه ی بــت بــزرگ جهــان رسمایــه داری یعنــی دولــت ـ ملــت، دســت رد زده بــود. 

رهــر  آپــو، ابراهیم آســا در برابــر منرودهــای نظــام جهانــی قــد علــم کــرده بــود. خدایــان بی رحــم عــر رسمایــه ایــن عمــل انقالبــی رهــر 

ــود.  ــانیت آزاد« ب ــه »انس ــه داری علی ــاز رسمای ــام برده س ــه ی نظ ــع توطئ ــی، به واق ــه ی بین الدولت ــد. توطئ ــاب منی آوردن ــز ت ــو را هرگ آپ

علــت اینکــه هنــوز هــم شــدیدترین سیاســت منزوی ســازی را در زنــدان امرالــی علیــه رهــر آپــو اجــرا می کننــد ایــن اســت کــه رهــر 

ــه ملتــی دموکراتیــک  ــن و مبدل شــدن ب ــی نوی ــر اجتامعی بودن ــه داری کــه یــک نظــام جامعه کــش اســت، ب ــر نظــام رسمای ــو در براب آپ

ارصار مــی ورزد.

رهــر  آپــو مــورد بغــض نظــام رسمایــه داری قــرار گرفــت زیــرا هــم در حــوزه ی ذهنیــت و هــم عمــل، برخــالف آن نظــام زندگــی می کنــد. 

رهــر آپــو بــه شــهروند مطیــع ایــن نظــام مبــدل منی شــود. او آزادی را در بیراهه هــای لیرالیســمی کــه حتــی رسســخت ترین مخالفــان 

ــراری شــده اند  ــا و تک ــد کلیشــه هایی بی معن ــه هامنن ــی نظــام ک ــام قالب هــای علم ــد. او مت ــو درآورده، جســتجو منی کن ــه زان ــز ب را نی

ــت  ــکار در راه حقیق ــه ی پی ــه عرص ــدان را ب ــی زن ــو حت ــر  آپ ــم زد. ره ــدی را رق ــفی جدی ــی ـ فلس ــالب علم ــاد و انق ــت رس نه را پش

ــا  ــی ب ــده می شــود. یعن ــی گردان ــق اراده ای آزاد، متجل ــد کــه هــر لحظــه از طری ــدل کــرد. وی حقیقــت را زندگــی بامعنایــی می دان مب

ــراز  ــد، آن را اب ــوس می گردان ــش ملم ــخصیت خوی ــا اراده ای آزاد در ش ــا را ب ــد، آن معن ــی می زن ــه معناآفرین ــت ب ــن دس ــی نوی ذهنیت

ــه  ــه داری ب ــت. رسمای ــه اس ــر رسمای ــی ع ــا بی حقیقت ــتیز ب ــای س ــه معن ــا ب ــن دقیق ــازد. ای ــی می س ــپس آن را اجتامع ــد و س می منای

ــا رد متــام  ــه داری ب ــه ی رسمای ــه داری، ضدزندگــی و ضدانســان اســت. مدرنیت ــر زندگــی ماســت. رسمای ــل بی معناشــدگی ب ــای تحمی معن

ــودن،  ــرای تک بعدی من ــالش ب ــی و ت ــدی اجتامع ــوع و تفاوت من ــر تن ــه ی ه ــر ریش ــه زدن ب ــا تیش ــی، ب ــی و اجتامع ــای تاریخ هویت ه

یکدست ســازی، شبیه ســازی و تک تیپ گردانیــدن انســان، دشــمن خونــی آزادی اســت. نظــام رسمایــه داری جهانــی و دولــت ـ ملت هــای 

مــزدور خاورمیانــه ای آن، بــه هــر نــوع تقــدس اجتامعــی حملــه بــرده و تقــدس پوشــالینی به نــام ملی گرایــی را بــر ذهــن و روح جامعــه 

ــا  ــن نظــام ت ــه ای ــرده اســت نشــان می دهــد ک ــا ک ــه به پ ــه در خاورمیان ــگ ویرانگــری ک ــا جن ــه داری ب ــد. نظــام رسمای ــق می مناین تزری

چــه حــد بــا انســان و ارزش هــای فرهنگــی هــزاران  ســاله ی مــا بیگانــه اســت. رسمایــه داری جــز مــرگ و نابــودی، چیــزی بــرای برشیــت 

بــه ارمغــان نیــاورده اســت. بنابرایــن هرگــز آفرینش گــران راســتین زندگــی یعنــی انقالبیــون و رهــران آزادی خــواه را تحمــل منی منایــد. 

رهــر آپــو در لیســت ســیاه آنــان جــای داشــت زیــرا او از قانــون نظــام جهانــی رسمایــه داری کــه رهــاوردش بــرای جوامــع رصفــا مــرگ و 

بردگیســت، متــرده کــرده بــود. رهــر آپــو همیشــه در جســتجوی معنــای زندگــی، اعتــالی آن و بازآفرینــی انســان طبیعــی اســت. هــامن 

انســانی کــه در عــر رسمایــه داری و در هجــوم سودپرســتی، صنعت گرایــی افسارگســیخته و دولــت  ـ ملــت، بــه ســمت ربوت شــدگی و 

بردگــی بدتــر از اعصــار بــرده داری اعصــار کهــن ســوق داده شــده اســت. 

ارصار بــر اجتامعی بــودن، بــه معنــای قیــام علیــه »رمه شــدگی انســان در عــر رسمایــه ی جهانــی« اســت. رهــر آپــو ایــن اجتامعی بــودن 

آزاد را بــا فکــر و ذکــر و عمــل خــود فریــاد زد. بــه همیــن دلیــل جهــان رسمایــه داری در پــی آن برآمــد تــا او را بــه ســکوت بکشــاند. 

امــا امرالــی نه تنهــا رهــر آپــو را بــه ســکوت نکشــاند بلکــه رهــر آپــو مبــارزات گذشــته ی خــود را در آن هرچــه بیشــرت عمــق بخشــید. 

ــام »مانیفســت متــدن  ــا ن ــو ب ــر درآورد. به ویــژه دفاعیــه ی رهــر آپ ــه رشــته ی تحری ــی ب ــار خــود را در شــکنجه گاه امرال عظیم تریــن آث

ــه داری  ــان رسمای ــر جه ــی در براب ــی ـ سیاســی و انقالب ــا اخالق ــک موضــع عمیق ــاب اســت، بلکــه ی ــر و کت ــک اث ــا ی ــک« نه تنه دموکراتی

به شــامر مــی رود. تــز »مدرنیتــه ی دموکراتیــک« و رهیافــت »ملــت دموکراتیــک«، ماحصــل ایــن مبــارزه اســت. ایــن تــز عمــال در روژآوای 

ــتان و  ــا کوردس ــگفت انگیز آن نه تنه ــج ش ــد. نتای ــک گردی ــردان دموکراتی ــای خودگ ــه کانتون ه ــدل ب ــد. مب ــل درآم ــه عم ــتان ب کوردس

خاورمیانــه بلکــه کل جهانیــان را بــه خــود جــذب منــود. دخــرتان و پرسانــی کــه در مکتــب رهــر آپــو خــود را پــرورش داده انــد در جــای 

ــا اراده  ی عظیــم خــود جهــان تاریک اندیشــان را بــه لــرزه درآوردنــد.  جــای کوردســتان و به ویــژه در کوبانــی و شــنگال، ب

ــه ی  ــل درک می شــود کــه چــرا توطئ ــامن قاب ــم بیشــرت برای ــو می نگری ــی، فلســفی، علمــی و سیاســی رهــر آپ ــه ایســتار انقالب ــی ب وقت

ــا وحشــی گری، بربریــت  ــان ب ــه ظاهــر مدافــع حقــوق بــرش چن بین الدولتــی روی داد. بهــرت درک می کنیــم کــه چــرا آن همــه دولــت ب

و خائنانــه بــه رهــر ملــت کــورد یــورش آوردنــد. یــورش علیــه رهــر آپــو، یــورش علیــه یــک خلــق اســت. چــرا کــه رهــر آپــو تاریــخ 

ــرد و  ــن شــخصیت« جســتجو ک ــی لحظه به لحظــه ی  ای ــورد را در شــخصیت خــود و »بازآفرین ــق ک نانوشــته و حقیقــت گم شــده ی خل

یافــت. رهــر آپــو هیــچ چیــز فــردی و شــخصی ای بــرای خــود باقــی نگذاشــت؛ از خــود فــرا رفــت، بــه فدایــی بازیافــنت گمشــده های 

ــار انقالبــی، معیارهــای عظیــم اخالقــی و آزادی مبــدل می کنــد و مســتمرا  خلقــش مبــدل گشــت. او انقــالب ذهنیتــی خــود را بــه رفت

ایــن ســطح پیرشفــت شــخصیتی خــود را اجتامعــی می گردانــد. چونــان ققنــوس، هــر لحظــه از خاکســرت خویــش، خــود را و ملتــش را 

ــز از  ــی هرگ ــکنجه های روان ــدیدترین ش ــر ش ــت، و زی ــه امرالیس ــا ک ــیاه چال دنی ــن س ــی در تنگ تری ــو حت ــر آپ ــد. ره ــد می گردان متول

جامعــه اش و اتوپیــای زندگــی آزاد نگسســت. از ریشــه های کــوردی، خاورمیانــه ای و جهــان انســانی اش نگسســت. بالعکــس، ایــن اتوپیــا 

و ریشــه های تاریخــی را چنــان درهــم گــره زد و در لحظــه ی اکنــون جــان بخشــید کــه بــاور بــه زندگــی آزاد را همچــون روحــی رسکــش 

در کالبــد افــرسده ی عرمــان 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 مدرنیتــه ی رسمایــه داری می دهــد 

ــا مدرنیتــه ی دموکراتیــک اســت پــرواز می کنــد.  می گســلد و بــه ســمت حقیقتــی نویــن کــه هامن

ــه تنهــا  ــو تعریــف می کنــد ن ــد. انســانی کــه رهــر آپ ــه ریشــه ها« حرکــت می کن ــر مــدار »بازگشــت ب رهــر آپــو شخصیتی ســت کــه ب

هرگــز منی ایســتد و راکــد منی مانــد بلکــه پرنده تریــن موجــود اســت؛ او بــه ژرفــای تاریــخ پــر می کشــد. اولیــن ســقوط ها، شکســت ها 

ــه الی  ــز از الب ــه  را نی ــم جامع ــای عظی ــا و ارزش ه ــا، نیکی ه ــد. زیبایی ه ــان می کن ــرد و تحلیل ش ــی می نگ ــا ریزبین و گمگشــتگی ها را ب

ــالب  ــا انق ــد، ب ــخ برمی کش ــن تاری ــز از دل همی ــان را نی ــای انس ــان آالم و رنج ه ــی آورد. درم ــان م ــه امروزم ــد و ب ــته ها بازمی یاب گذش

ــت وپاگیرترین  ــی دس ــر او، حت ــد. از منظ ــو درمی افکن ــی ن ــم طرح ــی عظی ــا هیجان ــد و ب ــب می کن ــود ترکی ــن خ ــفی نوی ــی   ـ فلس علم

زنجیرهــای بردگــی کهــن نیــز قابــل گسســنت و بریدن انــد. رهــر آپــو در جهــان اندیشــه و زندگــی خویــش، هیــوالی دولــت ـ ملــت را از 

پــای درآورد و ملــت دموکراتیــک را به عنــوان ســنتز کل حقایــق،  مقاومت هــا و ارزش هــای جامعــه ی تاریخــی تعریــف منــود. ایــن تنهــا 

یــک نــرد ذهنــی نیســت، بلکــه بــه هــامن انــدازه یــک نــرد واقعــی در عرصــه ی زندگیســت. بــه روژآوا بنگریــد تــا اوج گیــری شــخصیت 

ــن  ــه همی ــا ب ــک شــخص نیســت، دقیق ــا ی ــو تنه ــم رهــر آپ ــه می گویی ــد. اینک ــک را ببینی ــه ســمت ملت شــدنی دموکراتی ــو ب رهــر آپ

دلیــل اســت. او از آن دســته رهرانــی کــه جامعــه را حــول متایــالت خــود تعریــف کننــد نیســت؛ او جهــان اجتامعــی نویــن و آزادی را 

ــارزه و سیاســت، بــه عرصــه ی عمــل درمــی آورد.  ــا مب ــان مــی آورد و ب ــر زب در ذهــن و قلــب خــود زیســت می کنــد، آن را جســورانه ب

اگــر می گوییــم امرالــی تنهــا زنــدان و شــکنجه گاه رهــر آپــو نیســت بلکــه محــل بــه صلیــب کشــیدن میلیون هــا کــورد اســت، ناشــی از 

همیــن شــیوه ی اندیشــه و زندگــی رهــر آپوســت. رهــر آپــو نــه فردگرایــی، نــه رسمایه پرســتی، نــه جنســیت گرایی، نــه ملی گرایــی، نــه 

ــش  ــی را بدهــد در خوی ــی  و بردگ ــوی بندگ ــه ب ــوع پرستشــی ک ــچ ن ــه هی ــی بی اخــالق و ن ــه علم گرای ــی، ن ــه دین گرای ــی، ن دولت گرای

راه منی دهــد. او جامعــه اش، دردهــا و آرزوهایــش را در درون خــود می زیــد، بــرای ایــن ملــت چــاره می آفرینــد و فــرم نویــن زندگــی 

ملتــش را در شــخصیت خــود متبلــور می کنــد. رهــر آپــو نشــان می دهــد 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 

ــی خــود ســاخته اســت؛  ــه ی اصل ــه ســاحت عمــل می کشــاند. او چگونه زیســنت را دغدغ ــن را در شــخصیت خــود ب ــه ای ــد؛ بلک منی کن

می خواهــد هــر لحظــه پاســخ چــه بایــد کــرد و از کجــا بایــد آغــاز منــود را بــه درســت ترین شــیوه بیــان دارد. او تهوع منــودن مدرنیتــه ی 

رسمایــه داری و زدودن زنگارهــا و ســموم آن از دل و جــان و جســم خــود را به عنــوان پاســخ ارائــه می دهــد؛ آن هــم به شــکل یــک عمــل 

ــازمان یافته.  ــه و س آگاهان

رهــر آپــو، اتوپیــای زندگــی آزاد را هــر آن در شــخصیت کنونــی خــود متجلــی می گردانــد. هرگــز منی ایســتد، پیــش مــی رود. معناهــای 

تــازه، اندیشــه های نوین تــر و آفرینش هــای تازه تــری را رقــم می زنــد. ماننــد رودخانــه ای کــه خســتگی ناپذیر و مســتمر پیــش مــی رود؛ 

ــکار رهــر  ــج و پی ــه نتیجــه ی رن ــد. پ.ک.ک ک ــوج می زن ــه ســمت بی کرانگــی م ــد و ب ــن می گســرتد،  عمــق می یاب ــا می شــود، دام دری

آپوســت، ماننــد یــک دریاســت. برخــی دورادور بــه آن می نگرنــد و چشــم انداز خــود را از زالالی آن لریــز می کننــد. برخــی در کنــاره ی 

ــا  ــی ام ــوند. برخ ــم آواز می ش ــا آن ه ــپارند و ب ــه آن می س ــن ب ــی ت ــوند. برخ ــاز می ش ــی اش دمس ــکوه و زیبای ــا ش ــینند و ب آن می نش

راهــی ژرفــای آن می شــوند، بــا آن یکــی می گردنــد، دریــا می شــوند و اینچنیــن بــه پــاره ای از حقیقــت آن مبــدل می گردنــد. ایــن را بــه 

عنــوان یــک جملــه ی ادبــی بیــان منی کنــم. زیبایــی زندگــی گریالیــی را طــی حامســه ای 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 شــیوه ی 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 

ــا کینــه از رهــر  ــه ایــن واقعیــات عظیــم می نگریــم درک می کنیــم کــه چــرا جهــان رسمایــه داری چنیــن ب می پــرورد. بنابرایــن وقتــی ب

آپــو انتقــام می گیــرد. جهــان ســیاه مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــه دلیــل آنکــه رهــر آپــو و پ.ک.ک مشــعل روشــنایی را در دســت گرفتــه 

و آن را بــه انســان هدیــه می کنــد دســت بــه چنیــن یورشــی می زنــد. 

آری، رهــر آپــو، پرومتــه وار مشــعل افروختــه ی آزادی را بــر مســیر زندگــی خلــق کــورد و همــه ی خلق هــای ســتمدیده قــرار داده اســت. 

ــان را بــر روزمرگــی و ســکوت ترجیــح داد. نــه عصیانــی زمخــت و بی فرجــام بلکــه انقالبــی عظیــم،  او در همیشــه ی زندگــی اش، عصی

ــه  ــوش ب ــم و گ ــه  و ســودا دور کنی ــان رسمای ــر کمــی خــود را از هیاهــوی جه ــم زد. اگ ــه ای را رق ــان دیگرگون آفرینشــی شــگرف و جه

زمزمــه ی خلــق کــورد بســپاریم آواز ایــن جهــان متفــاوت را بــه خوبــی خواهیــم شــنید. کوبانــی قطعــه ای زیبــا از ایــن سمفونیســت. 

ــوان  ــتان)باکور( می ت ــامل کوردس ــای ش ــای ج ــد و ج ــور ئام ــلوپی، س ــر، س ــن، جزی ــت. در نصیبی ــز در راه اس ــرش نی ــای دیگ بخش ه

ــه  ــت ترکی ــان رســمی دول ــان واژه هــای زب ــه گــوش جــان شــنید. اگرچــه چامق هــا، تانک هــا، مبب هــا و تفنگ هــا همچن ــم آن را ب ترن

ــک  ــد. خودگردانی هــای دموکراتی ــی را می آفرین ــج خــود زندگــی متفاوت ــا خــون و رن ــورد در آنجــا ب ــق ک ــا خل ــد، ام را تشــکیل می دهن

ــخ  ــت تل ــا رسنوش ــد. م ــت می کنن ــن حرک ــده ای روش ــمت آین ــه س ــنگال ب ــتان و ش ــای روژآوای کوردس ــه پ ــا ب ــتان پ ــامل کوردس در ش

ــم زد.  ــره خواهی ــک گ ــی دموکراتی ــی خودمدیریت ــای آفتاب ــه روزه ــا را ب ــت ـ ملت ه ــان دول ــاره در می ــه ی پاره پ خاورمیان

ــر از  ــی پ ــت اســت. ملت ــک مل ــه ی ی ــی احســاس و اندیشــه ی مشــرتک و آزادی خواهان ــک تجل ــی دموکراتی ــا، خودمدیریت ــرای کورده ب

گوناگونــی و تنــوع؛ پــر از لهجه هــا، باورداشــت ها، آداب و رســوم و ارزش هــای فرهنگــی. یعنــی در برابــر قتل عــام و نسل کشــی 

فرهنگــی ای کــه مدرنیتــه ی رسمایــه داری و دولــت ـ ملت هــای خونریــز بــر خلق هــای منطقــه و به ویــژه خلــق کــورد تحمیــل می کننــد، 

یــک آلرتناتیــو، یــک جان پنــاه امــن، یــک جهــان اجتامعــی پویــا ســاخته می شــود. اگــر درســت در همیــن ایــام برســاخنت خودگردانی هــای 

دموکراتیــک شــامل کوردســتان شــاهد تشــدید انــزوا علیــه رهــر آپــو هســتیم چیــزی تصادفــی نیســت. دولــت   ـ ملــت فاشیســتی ترکیــه بــا 

هــدف گرفــنت رهــر آپــو، در اصــل از همــه ی کوردهــا انتقــام می گیــرد. انتقــام از آنانــی کــه حــرف زور و ســتم بــه خرجشــان منــی رود، 

آن هــا کــه یــک جــو رشافــت آزاد زیســنت را بــا دنیــا عــوض منی کننــد.

ــه ابرقدرت هــای جهانیســت و متــام درد و غم شــان حفــظ  ــق ب ــا کارشــان فروخــنت ارزش هــای خل ــه تنه ــکاری ک ــر رهــران فریب در براب

صندلــی قــدرت خویــش اســت، رهــر آپــو منــود عینــی رهــر راســتین خلــق اســت. او شــخصیتی اســت کــه خــود را در خلقــش می جویــد 

ــع را از راه  ــه ی جوام ــه هم ــت ک ــن اس ــی ای ــدرت جهان ــای ابرق ــه ی نیروه ــد. نقش ــی می کن ــود بازآفرین ــخصیت خ ــش را در ش و خلق

وابسته ســازی رهرانشــان بــه خــود و از راه مزدوریگــری طبقــه ی فرادســت آن جوامــع تحــت کنــرتل خویــش درآورنــد. رهــر آپــو در برابــر 

هــر نــوع وابســتگی و خیانتــی کــه زندگــی خلــق کــورد را بــه جهنمــی متام عیــار مبــدل کــرده بــود بــه قیامــی تاریخــی اقــدام منــود. او 

دســت رهــران خودخوانــده ی کــوردی کــه تــا خرخــره در خیانــت بــه خلــق خــود می پردازنــد را رو کــرد. بــه خصــوص دســت آن دســته از 

رهــران پوشــالینی کــه شــال و دســتار کــوردی می بندنــد و شــعارهای ملی گرایانــه ی پــرزرق و بــرق رس می دهنــد امــا هــر روز در برابــر 

ــور  ــا رژیم هــای دیکتات ــی ب ــه ی ننگین ــی در کاخ هــای خــود هــر روز عهده نام ــن رهــران قالب ــد. ای ــورد ســجده می کنن ــق ک ــالن خل قات

منطقــه امضــا می کننــد و از حضــور داعــش پیشــوازی می کننــد. رهــر آپــو امــا حتــی شــکنجه گاه مخــوف امرالــی را نیــز بــه ســکویی 

بــرای مبــارزه و پیــروزی خلــق کــورد مبــدل کــرده اســت. در اینجاســت کــه تفــاوت ریشــه ای خط مشــی ملی گرایــی ابتدایــی کــورد و 

خط مشــی آزادی خواهــی کــورد آپویــی به خوبــی آشــکار می شــود. از همیــن رو نیروهــای ابرقــدرت جهانــی کــه جریانــات ملی گرایــی 

ابتدایــی کــورد را هامننــد یــک خدمتــکار خانگــی بــه کار می گیرنــد، قیــام و انقــالب آپویــی را مانعــی اساســی جهــت اجــرای نقشــه های 

سیاســی خــود می داننــد. هنــوز هــم ایســتار تاریخــی و انقالبــی رهــر آپــو مســئله ی رهریــت پوشــالین و مــزدور در کوردســتان را زیــر 

ــو و  ــه ی عمیقــی از رهــر آپ ــه ای آن هــا کین ــی و مــزدوران منطق ــن رو نظــام جهان ــد. از همی ــر آب می گردان ــرد و نقــش ب ســؤال می ب

فلســفه ی زندگــی آزاد او بــه دل دارنــد.

شــخصیت رهــر آپــو و ژرفــای جهانبینــی وی را عمــال در انقــالب عظیمــی می توانیــم درک کنیــم کــه در هــر چهــار بخــش کوردســتان 

ــک کانتون هــا،  ــی دموکراتی ــو را در انقــالب روژآوای کوردســتان، خودگردان ــارزات رهــر آپ ــه روز گســرتده تر می شــود. نتیجــه ی مب روزب

مقاومــت شــنگال، شــکل گیری شــخصیت انقالبــی در میــان زنــان و جوانــان رشق کوردســتان و اعــالن خودگردانــی دموکراتیــک در شــامل 

ــروزی  ــرن پی ــه ق ــم را ب ــرن بیســت و یک ــا ق ــی رود ت ــورد م ــق ک ــه خل ــا در برهــه ای ک ــم. دقیق ــه مشــاهده می کنی ــه عین ــتان ب کوردس

دموکراســی خلق هــا مبــدل کنــد، تشــدید انــزوا علیــه رهــر آپــو از ســوی رژیــم فاشیســتی ترکیــه امــری کامــال عامدانــه و خصامنــه اســت. 

رهــر آپــو ایــن خلــق را بــه چنــان ســطحی از خودآگاهــی و ســازماندهی مبارزاتــی رســانده اســت کــه دیگــر می توانــد رسنوشــت خــود 

را بــا دســتان خــود و در خــارج از دایــره ی پلیــد قــدرت و دولــت رقــم بزنــد. از زمــان انعقــاد قــرارداد لــوزان تاکنــون دولــت  ـ ملت هــای 

ــل  ــد. امــا اکنــون در مقاب ــا جلــوی ملت شــدن کوردهــا را بگیرن ــد ت ــه کار برده ان منطقــه و ابرقدرت هــای جهانــی متــام تــالش خــود را ب

نــگاه متحیــر آن هــا، کوردهــا بــه ســمت  ملت شــدن می رونــد، دموکراســی ریشــه داری را در میــان خــود ایجــاد کــرده و مــدل کنفدرالیســم 

ــه ســمت مــرگ و نابــودی هویتــی می رفــت اینــک  ــد. از همیــن رو کــوردی کــه ب ــه می کنن ــز ارائ ــه ســایر خلق هــا نی دموکراتیــک را ب

بــه جلــودار و طلیعــه دار آزادی و دموکراســی مبــدل شــده اســت. اگــر هنــوز هــم بــر شــکنجه و انــزوا علیــه رهــر آپــو ارصار می شــود 

ــرد.  ــم انقــالب اجتامعــی کوردهــا را بگی ــن مــوج عظی ــوی ای ــه داری می خواهــد جل ــروح رسمای ــن اســت کــه جهــان رسد و بی علتــش ای

بــا ایــن حــال، عــزم و اراده ی مــا بــرای ســاخنت جهانــی آزاد و دموکراتیــک چنــان محکــم اســت کــه چنیــن حمالتــی منی تواننــد مانعــی 

بــر رس راهــامن باشــند. رهــر آپــو، »عشــق بــه زندگــی آزاد« را چنــان در دل و جــان مــا افکنــده کــه دیگــر منی توانیــم و منی خواهیــم 

از ایــن راه پرشــکوه و رشافتمندانــه بازگردیــم. خلــق کــورد بــه دنیــای سودپرســت و بی وجدانــی کــه چیــزی بــرای او در چنتــه نــدارد، 

پشــت پــا زده اســت. می بینیــد کــه مــادران کــورد چگونــه جنــازه ی فرزنــدان شــهید خــود را بــا هلهلــه و رسود بــه خــاک می ســپارند. 

ــه  ــان کــورد چگون ــد کــه پیرمــردان و پیرزن ــد. می بینی ــاروت می رون ــه نــرد آهــن و ب ــه جســورانه ب ــد کــه کــودکان کــورد چگون می بینی

آکنــده از هیجــان و شــور آزادیخواهــی، در میدان هــای مقاومــت شــهر و روســتا حضــور دارنــد. می بینیــد کــه جوانــان کــورد چگونــه 

حامســه ی انســان آزاد را بــر پیشــانی جهــان نویــن خــود می نگارنــد. بــه کوبانــی، بــه شــنگال، بــه دیاربکــر، بــه کرماشــان، ایــالم و اورمیــه، 

ــد. ایــن حقیقــت نویــن کــورد برآمــده از اندیشــه و اراده و  ــا حقیقــت نویــن کــورد را ببینی ــد ت ــاد، قامیشــلو و درســیم بنگری ــه مهاب ب

شــخصیت رهــر آپوســت. ایــن اســت راز و رمــز لبخنــد گریــال در گرماگــرم نــرد آزادی. کســی کــه چنیــن رهــری داشــته باشــد، بی شــک 

پیــروزی ازآن او خواهــد بــود.

بــرای حامیــت از رهــر  آپــو، شایســته ترین اقــدام هامنــا پیوســنت بــه صفــوف مبــارزات آزادیخواهانــه و گریالشــدن اســت. بــرای نشــان 

دادن پایبنــدی خــود بــه رهــر آپــو بهرتیــن کار ایــن اســت کــه بــه حامیــت همه جانبــه از خودگردانی هــای دموکراتیــک شــامل کوردســتان 

ــرای خلق مــان در رشق کوردســتان دارد. رســتاخیز نویــن رشق کوردســتان طــی  ــای عظیمــی ب ــو معن ــژه آنکــه رهــر آپ ــم. به وی بپردازی

ســال 1999 در پاســخ بــه توطئــه ی بین الدولتــی 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 ارزش هــای 

ــغ بــه پشــتیبانی از انقــالب روژآوا پرداخــت.  انقالبــی تقدیــم منــوده اســت. همچنیــن خلق مــان در رشق کوردســتان به گونــه ای بی دری

گوشه گوشــه های کوبانــی و شــنگال بــا حامســه ی جوانــان رشق کوردســتان و خونــی کــه ایثــار منودنــد آشناســت. اکنــون نیــز بایســتی 

ــرای  ــدام ب ــن اق ــن صحیح تری ــم. ای ــا خیزی ــتان به پ ــان در شــامل کوردس ــک خلق م ــالب دموکراتی ــاع از انق ــه دف ــه ب به شــکلی همه جانب

همصــدا شــدن بــا اراده و صــدای آزادیخواهانــه ی رهــر آپــو در امرالــی اســت.
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کودار)جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان( همــواره در ادبیــات سیاســی 
ــح  ــا توضی ــرای م ــا ب ــد. لطف ــتفاده می کنی ــوم اس ــط س ــد از خ ــه تأکی ــود ب خ

دهیــد کــه منظــور از خــط ســوم از منظــر شــام چیســت؟

   در ابتــدای صحبتــم بایــد بــرای درک بیشــرت موضــوع و پاســخ دادن بــه 
ــد ترشیحــی از وضعیــت موجــود در ســطح جهــان و منطقــه،  پرســش شــام بای
بحران هــا و نیروهــای حاکــم و لــزوم وجــود و تشــکیل خط ســوم در ایــن فضــا 
ــه و در  ــورهای منطق ــه و کش ــر خاورمیان ــال حاظ ــم. در ح ــاز کن ــخن را آغ س
ــا بحران هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی  ــا ب ــان م ــه جه گســرته ی کالن قضی
ــوژی مردســاالر  ــه ایدئول ــن مســایل ب ــه رو اســت. منشــاء ای و ایدئولوژیــک روب
ــود  ــدن خ ــدار مان ــت پای ــان جه ــه هم چن ــردد ک ــر می گ ــان ب ــر جه ــم ب حاک
ــه  ــا نگاهــی گــذرا ب ــد. ب متامــی ارزش هــای اجتامعــی خلق هــا را پایــامل می کن
عمــق و ســطح روابــط میــان انســان-اجتامع و نیــز اجتــامع بــا دولت هــای حاکــم 

خط سو
زیان تانیا،  ریاست مشرتک کودار )جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان(
در زمینــه ی ابعــاد وجودی جهان بینــی و نظرگاه بزرگ رهرب آپو

راه رهایی خلق ها 

ــوان مشــاهده منــود کــه متامــی عرصه هــا زیســتی و ادراکــی را از تعاریــف و جوهــره ی ذاتــی  خویــش دور م ــه داری در جهــان می ت رسمای
منوده انــد. در واقــع نگــرش مبتنــی بــر قدرت گرایــی و ثروت گرایــی خویــش را بــرای منحــرف کــردن ایــن جوهــره ی انســانی بــر اجتامعــات 
انســانی تحمیــل می کننــد. آنــان بنیــان دولــت و قــدرت را امــری اجتناب ناپذیــری قلمــداد می مناینــد. دیــدگاه مردســاالری و بــا محوریــت 
یک جنــس، شــیوه ای نویــن از طــرز فکــر و زندگــی را بــه اجتــامع انســانی ارائــه داده اســت. اکنــون اگــر بخواهیــم بــه مشــکالت کنونــی 
جامعــه بپردازیــم، مشــاهده می کنیــم کــه بــا بــکار بــردن ادبیــات ویــژه ی مردســاالرانه،  مفاهیــم اساســی و اصــول زندگــی، خالــی از معنــا 
ــای  ــود و اراده ــراز وج ــه اب ــده اند و از هرگون ــل ش ــرده تبدی ــه ب ــع ب ــود جوام ــدگاه خ ــن دی ــاس ای ــه براس ــئله ی دوم اینک ــده اند. مس ش
جوهــری بی بهــره مانده انــد و در مدیریــت جامعــه ی خویــش نقشــی ندارنــد. ایــن بــه معنــای کنــرتل و اداره ی کامــل جامعــه بــه وســیله ی 
دولــت می باشــد. در حقیقــت ایــن موضــوع بــا حقیقــت جامعــه در تضــاد اســت. جامعــه ای کــه هــزاران 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 می زیســتند. در واقــع بــا آغــاز نظــام مردســاالری همــه ی ایــن حقیقت هــا انــکار شــده و جامعــه بــا 
ایدئولــوژی جدیــدی کــه اقتــدار را اســاس و بنیــاد نظــام خــود قــرار داده بــود، روبــرو گشــت. دیگــر یکپارچگــی جامعــه از هــم پاشــید 
و طبقه بنــدی اجتامعــی ایجــاد گشــت. تنهــا یــک ذهنیــت وجــود دارد و آن هــم ذهنیــت مردســاالر و دولــت اقتدارگــرا می باشــد و بــه 
ــت  ــوزه فعالی ــت را در ح ــش سیاس ــا کن ــی دولت ه ــور کل ــه ط ــد. ب ــمن می نامن ــری را رد و دش ــوژی دیگ ــر و ایدئول ــر فک ــر از آن ه غی
خلق هــا بحســاب منــی آورد. ایــن نــوع برخــورد ســبب می گــردد، همــه ی 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 طبقــه ای برتــر الزم 
اســت کــه بایــد بــرای جامعــه سیاســت ورزی منــوده و آن را مدیریــت منایــد کــه آن هــم دولت مردان هــا هســتند کــه آنهــا تــوان سیاســی 
ــا چنیــن نظامــی و  دارنــد و بهــرت از همــه توانایــی تصمیم گیــری بــرای جامعــه را دارا می باشــد. بــرای همیــن هــم بــه منظــور مبــارزه ب
بــرای رهایــی جامعــه و همــه ی قرشهــا از ایــن وضعیــت بردگــی شــدید بــرای ایجــاد نظــام خودمدیریتــی و دمکراتیــک خلق هــا و آزادی 
جوامــع کــه در واقــع در خطــی متضــاد بــا نظــام دولــت قــرار می گیــرد، دو راهــکار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه یکــی از راه هــا معتقــد 
اســت کــه الزم اســت مراحلــی را طــی منــود تــا بــه آزادی و اســتقالل رســید و در نهایــت هــم جایگزیــن دولــت اقتدارگــر می گردنــد. هــر 
چنــد در ظاهــر بــه عنــوان اپوزیســیون شــناخته می شــوند کــه می تــوان گفــت کــه در واقــع شــبه  اپوزیســیون بــودن محســوب می گردنــد. 
عملکــرد و نتیجــه ی کار آنــان در عیــن حــال بــه مثابــه ی ایجــاد یــک بحــران در بحــران قبلــی اســت یعنــی بــا اپوزیســیون بــودن خــود بــه 
ــم  ــاهده کردی ــه مش ــر، در منطق ــال های اخی ــا در س ــم مخصوص ــیاری را بیاوری ــای بس ــم منونه ه ــد می توانی ــن می زن ــر دام ــی دیگ بحران
کــه نیرو هــای اپوزیســیون وقتــی بــه حکومــت رســید نــه تنهــا آلرتناتیــو نظــام قبلــی نبود انــد بلکــه ایــن  بــار خــود ماهیــت اقتــدار آن را 
حفــظ منــوده اســت. یعنــی در ابتــدا خــود مخالــف نظــام بــوده و بــرای رســیدن بــه آزادی و اهــداف دمکراتیــک خــود مبــارزه منــوده و در 
نهایــت خویــش هــم بــه هــامن وضعیــت بیامرگونــه می رســد یعنــی بــا در پیــش گرفــنت دولــت در راســتای ضدیــت بــا اهــداف خــود قــرار 
می گیــرد. چــون بــه قــدرت رســیدن و ماهیــت اقتــدار وضعیتــی ســیری ناپذیــری را بــرای افــراد ایجــاد می کنــد. ایــن بزرگ تریــن تــراژدی ای 
اســت کــه یــک اپوزیســیون می توانــد بــدان دچــار شــود. در اینجــا آنچــه کــه مهــم و رضوری می منایــد ایــن اســت کــه تعریفــی و تغییــری 
درســت از دمکراســی و اقتــدار در ذهنیــت آنــان ارائــه نشــده اســت. آنچــه تعریــف شــده اســت هــامن تعریفــی اســت کــه بــا ذهنیــت 
مردســاالر-اقتدارگر از مفاهیمــی همچــون دمکراســی، آزادی و ... صــورت گرفتــه اســت. ایــن هــم خــط دیگــری را نشــان می دهــد کــه در 
نهایــت عملکــردی شــبیه خــط اول را دارد. ولــی آنچــه کــه در خــط ســوم بــه عنــوان اســاس و بنیــان مــورد توجــه قــرار می گیــرد، تعریفــی 
دوبــاره از همــه ی ایــن مفاهیــم و اصطالحــات سیاســی، اجتامعــی، تاریخــی و فرهنگــی اســت و بــا حقیقــت ذاتــی خــود پیونــد می خورنــد. 
ــا جامعــه  چــون هم چنانکــه قبــال هــم گفتــم ذهنیــت مردســاالر تنهــا بــه مســئله ی اداره کــردن جامعــه و بــه جنــگ اقتــدار و جنــگ ب
ــد بلکــه بــه جنــگ فکــری، ذهنــی، فرهنگــی و مخصوصــا جنــگ ادبیاتــی پرداخته انــد، در نهایــت همــه ی اصطالحــات و  محــدود مناندن

مفاهیــم نیــز بــا ذهنیــت مردســاالری پی ریــزی شــدند. 

ــک را  ــم و جامعــه ای آزاد و دمکراتی ــزی کنی ــک را پی ری ــه ی دمکراتی ــد یــک جنبــش آزادی خواهــی نظــام مدرنیت ــم کــه مانن اگــر بخواهی
ــت  ــف حقیق ــم. تعری ــم و مســائل را ریشــه یابی منایی ــف کنی ــو  تعری ــم و اصطالحــات را از ن ــه ی مفاهی ــه هم ــم ک ــم ناچاری ــاد کنی ایج
ــل  ــوند. تحلی ــف ش ــاره تعری ــد دوب ــت زن آزاد و ... بای ــه و ماهی ــی جامع ــی حقیق ــای اخالق ــر آزاد، معیاره ــه، آزادی، اراده و فک جامع
اینکــه جامعــه چــرا دچــار ایــن بحــران گشــته اســت و ذهنیــت اقتدارگــرا در نهادینــه منــودن آن را بایــد مــورد برررســی قــرار داد. وقتــی 
کــه تعاریــف واضــح و روشــن باشــند رســیدن بــه حقیقــت تعاریــف هــم روشــن خواهــد بــود و بر اســاس آن هــم شــیوه ی مبــارزه هــم 
درســت انتخــاب خواهــد شــد. خــط ســوم نــه تنهــا مبــارزه بــر علیــه ذهنیــت دولتــی اســت، همزمــان نیــز مبــارزه ای اجتامعــی اســت کــه 
ــوژی،  ــد. خــط ســوم دارای ایدئول ــی می منای ــل کــرده و عمل ــن مفهــوم را تحلی ــد ای ــده می گردان پتانســیل دمکراســی خواهی جامعــه را زن
خط مشــی، فکــر، ذهنیــت و فرهنــگ دمکراتیــک اســت. مبــارزه ای گســرتده کــه همــه ی قرشهــا و طبقــات را در بــر می گیــرد، مبــارزه ی 
ــک یکپارچگــی را در  ــا سیســتمی دموکراتی ــر ب ــار دیگ ــرد و ب ــر می گی ــات فرهنگی-اجتامعــی را در ب ــه همــه ی تنوع ــه ای ک آزادی خواهان
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جامعــه بــا همــه ی تفاومتندی هایــش بوجــود مــی آورد. همــه ی قرشهــا و آییــن و ادیــان و قومیت هــای مختلــف بــا اراده و  فکــر آزاد خــود 
در مدیریــت جامعــه ی خــود مســتقیام ســهیم هســتند، زندگــی ای مشــرتک، بــدون آنکــه حقــوق کســی پایــامل شــده و یــا مــورد انــکار قــرار 
گیــرد، ســایه ی هیــچ ملتــی بــر رس ملت هــای دیگــر نیســت و هــر کســی بــا هــر نــوع فکــر و ایدئولــوژی و باورداشــتی می توانــد در درون 

نظــام مدرنیتــه ی دموکراتیــک جــای واقعــی و انســانی خویــش را می گیــرد.

جامعــه بــه طــور کلــی تحــت تاثیــر نظــام مردســاالری و ذهنیــت اقتدارگــرای آن، از حقیقــت خــود منحــرف شــده اســت یعنــی از هــامن 
فکــر و ایدئولــوژی جامعــه ی طبیعــی و اخالقــی کــه بنیان هــای موجودیــت خــود را بــر آن نهــاد و هــزاران ســال بــا ایــن فلســفه و دیــدگاه 
دمکراتیــک و کومینــال زندگــی کــرد. منظــور از خــط ســوم همیــن زندگــی ای اســت کــه انســانیت آن را قبــال تجربــه کــرده و بــا آن آشــنا 
اســت و بــرای همیــن هــم ایجــاد ایــن سیســتم بــرای خلق هــا کار دشــواری نیســت و در حافظــه ی 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 بحــران موجــود کــه همــه ی مــردم منطقــه و خاورمیانــه و بــه طــور کلــی جهــان را در بــر گرفتــه اســت. خــط  ســوم بــه ماننــد جنبــش 
آزادی خواهــی و آپویــی کــه در منطقــه موجودیــت خــود را توســعه داده اســت، ابتــدا بــه خاطــر اینکــه دشــمن خارجی)داعــش( بــه منطقــه 
نفــوذ پیــدا کــرده و کادر هــا و طرفــداران ایــن جنبــش بــه مبــارزه بــر علیــه آن برخواســته اند و دوم مبــارزه ی آزادی خواهــی خلق هــا در 
منطقــه افزایــش یافتــه اســت و انقــالب روژآوا بــه منونــه ی یــک پیــروزی بــزرگ و تاریخــی خاورمیانــه و جهــان تبدیــل شــده اســت، بنابرایــن 

جنبــش آزادی خواهــی آپوئیســتی طرفــداران بی شــامری را در ســطح منطقــه و جهــان بــه دســت آورده اســت.  

ــی بخــش در  ــوان منجــی و رهای ــه عن ــه ظاهــر خــود را ب ــل( ب ــا، ارسائی ــکا، اروپ ــه داری بین املللی)آمری ــام خــط رسمای خــط اول، تحــت ن
ــر  ــا غی ــتقیم ی ــتگی مس ــه وابس ــتند ک ــه و.....( هس ــتان، ترکی ــران، عربس ــای دولت–ملت)ای ــط دوم نظام ه ــد، خ ــود می کن ــه وامن منطق
ــد  ــبب گردیده ان ــند و س ــتبدی می باش ــته و مس ــتم بس ــا دارای سیس ــن دولت-ملت ه ــد. ای ــی دارن ــه داری بین امللل ــه رسمای ــتقیمی ب مس
ــوان  ــه عن ــز خــط آزادی خواهــی و دمکراتیــک خلق هاســت کــه ب ــه از آنهــا ناراضــی باشــند و خــط ســوم نی همــه ی خلق هــای خاورمیان
آلرتناتیــو و چاره یابــی بحران هــای موجــود عمــل می مناییــد، در حقیقــت نقشــه در راه چاره یابــی اســت. هــامن طــور کــه در روژآوا نیــز 
دیدیــم بــه صــورت عینــی سیســتم کانتون هــا تاســیس گشــتند. نیروهــای آزادی خــواه و دمکراتیــک خلق هــا بــدون وابســتگی بــه نیروهــای 
ــروزی  ــه پی ــرده و ب ــارزه ی خــود را انتخــاب ک ــش راهــکار مب ــروی اراده ی خوی ــه نی ــکا ب ــا ات ــه، ب خارجــی و نیروهــای واپســگرای منطق
ــود هم چنانکــه در  ــه خواهــد ب ــن نظــام در رسارس منطق ــی خلق هــا در پیشــرد ای ــه رهای ــن راه رســیدن ب ــع موفق تری رســانیدن. در واق
روژآوا ایــن مســئله بــه وضــوح بــه اثبــات رســید. نظــام خودمدیریتــی از جانــب همــه ی خلق هــا بــه راحتــی مــورد قبــول واقــع شــد. بــه 
طوری کــه اکنــون دمکراتیک تریــن مــدل موجــود اســت کــه نــه تنهــا در خاورمیانــه بلکــه در ســطح جهــان نیــز بــه امیــد رهایــی از چنــگال 
دولت-ملت هــا و نظــام کاپیتالیســم بــدل گشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت بــه علــت اینکــه ایــن نظــام اول بــار اســت در ســطح جهــان 
تاســیس می شــود، اگــر کمبودهــا و مشــکالتی را هــم دارا باشــد خیلــی طبیعــی خواهــد بــود. هنــوز هــم برخــی از عرصه هــا کــه بایــد 
ــا کامــال فعــال نشــده اند مخصوصــا کــه بحــران سیاســی- اجتامعــی موجــود در منطقــه نیــز در ایــن  فعــال شــوند ایجــاد نگشــته اند و ی
مــورد تاثیــر گــذار بــوده اســت، ولــی آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه زمینــه ی مناســبی بــرای فعالیــت در همــه ی عرصه هــا در ایــن 
سیســتم مهیــا گشــته اســت؛ مهم تــر اینکــه ســطح هوشــیاری و درک خلــق در روژآوا از نظــام کانتون هــا و دفــاع از موجودیــت آن محــرز 

و آشــکار اســت.                   

ــر  ــق  فراوان تری)سیاســی ـ اجتامعــی  ـ اقتصــادی( را در ب ــا گســرتده  و عمی ــه مباحــث سیاســی اســت ی ــا محــدود ب ــا خــط ســوم تنه آی
می گیــرد؟

    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 میــرس نبــوده و مانــدگار نخواهــد شــد. از طــرف دیگــر ایجــاد یــک انقــالب اجتامعــی در ذهــن 
و فکــر جامعــه اســت کــه اهمیــت ایجــاد نظــام نویــن را میــرس می کنــد. هــر مبــارزه ای از عرصــه ی اجتامعــی رشوع خواهــد شــد. بایــد 
جامعــه از نظــام کنفدرالیســم درک روشــنی را بدســت آورده باشــد تــا بتوانــد بــرای رســیدن بــه آن بــه مبــارزه برخیــزد. خــط ســوم نیــز 
هــر چنــد از لحــاظ سیاســی بیشــرت مــورد بحــث قــرار می گیــرد ولــی بــدون فعالیــت در عرصه هــای 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 
ــیوه ای  ــن ش ــن و منطقی تری ــن صحیح تری ــود و ای ــد ب ــرتده خواه ــدازه گس ــامن ان ــه ه ــم ب ــت آن ه ــای فعالی ــن عرصه ه ــرده و بنابرای ک

خواهــد بــود کــه بــرای مدیریــت جامعــه می تــوان بــه کار بــرد. در نظام هــای اقتدارگــرا کــه سیاســت را بــه قــرش خاصــی از جامعــه نســبت 
داده و آنــان بــرای جامعــه تصمیــم می گیرنــد ایــن بــار در سیســتم کنفدرالیســم هــر کســی در سیاســت و سیاســت گذاری ســهم خواهــد 
داشــت و اراده ی خــود را در متامــی عرصه هــا بــه کار خواهــد بــرد. نظامــی کامــال منعطــف بــوده و هامننــد دولت-ملت هــا محدودیــت 
ــی،  ــی، اکونوم ــرز سیاس ــد. دارای م ــی روح می باش ــک و ب ــای خش ــدون قالب بندی ه ــا ب ــه ی عرصه ه ــدارد در هم ــرزی ن ــب و م ــا قال ی
اجتامعــی، فرهنگــی و حتــی جغرافیایــی نیســت آنچــه مهــم اســت معیارهــای زندگــی آزاد و دمکراتیــک هســتند، چــون نظــام بــا شــعار 
ــد.  ــی و سیاســی خــود را ســازماندهی می منای ــا جنســیت آزاد و معیارهــای اخالقی–وجدان ــک ب ــک، اکولوژی و هــدف جامعــه ای دمکراتی
تعصبــات ملــی، مذهبــی، جنســی، علمــی بــه مثابــه ی خــط قرمــز ایــن نظــام بــه حســاب می آینــد، چــون هــر یــک از ایــن تعصبــات برتــری 
یــک ملــت، مذهــب و یــا جنــس را بــر دیگــران نشــان و منایندگــی می کننــد و ایــن خــود بــه معنــای نفــی کنفدرالیســم و معیارهــای آزاد 
آن اســت. خــط ســوم بــه علــت انعطاف پذیــری نظــام خــود تعصباتــی را کــه خالــی از  انعطــاف هســتند، منی پذیــرد چــون در تضــاد بــا 

ــد. اهــداف خویــش ارزیابــی می منای

دلیــل برگزیــدن خــط ســوم از جانــب جنبــش و حرکــت آپوئیســتی در چــه موضوعــی نهفتــه اســت؟ و چــرا در پیش گرفــنت و برگزیــدن 
ــد؟ ــه می دهی ــه پیشــنهاد و ارائ ــان و منطق ــه خلق هــای جه ــذاری ب ــه ی رسمایه گ ــی مدرنیت ــوان جایگزین ــه عن خــط ســوم را ب

    هامنطــور کــه در ســواالت قبــل هــم بــه آن اشــاره  کردیــم در برابــر ایدئولــوژی مدرنیتــه ی رسمایــه داری تنهــا آلرتناتیــو موجــود و رادیــکال 
ایدئولــوژی مدرنیتــه ی دمکراتیــک اســت بنابرایــن شــیوه ی مبــارزه ی آن هــم منعطــف بــوده و قــادر بــه توســعه ی آن براســاس زمــان و 
مــکان خواهــد بــود. ایــن نظــام بهرتیــن شــیوه ی مبــارزه بــا نظام هــای اقتدارگــرا 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 آزادی خواهــی ارائــه گردیــده اســت، بلکــه جامعــه 
ــا ایــن نظــام زیســته و تنهــا از ایــن طریــق توانســته بــه  خــود در قبــل از ظهــور نظــام مردســاالری-دولت گرا بــه مــدت هــزاران ســال ب
موجودیــت خــود در آن زمــان ادامــه دهــد. یعنــی در حافظــه ی جامعــه هنــوز هــم زنــده اســت فقــط کافــی اســت کــه بــه یــاد جامعــه آورد 
از طــرف دیگــر چــون بــا رسشــت جامعــه کامــال هم خــوان اســت مخالفتــی بنیادیــن را از طــرف افــراد نســبت بــه خــود بــر منی انگیــزد. 

بــا توجــه بــه موضــوع یــاد شــده، نقــش و تأثیــر جنبــش آپویســتی در ســطح جهــان و منطقــه به خصــوص رشق کوردســتان بــه چــه شــکل 
بــوده اســت؟ بــه نظــر شــام جنبــش آپوئیســتی توانســته حقیقــت وجــودی خــود را  در بــه ســاحت افــکار عمومــی، معرفــی و بــه منایــش 

بگــذارد و در ضمــن مقاومــت تاریخــی کوبانــی در ارائــه ی حقیقــت وجــودی جنبــش و حرکــت آپوئیســتی چــه وظیفــه ای را ایفــاء منــود؟

     سیســتم کنفدرالیســم نظامــی نیســت کــه از خــارج بــر جامعــه تحمیــل شــده باشــد و یــا بــر ضــد معیارهــای اخالقــی و ارزش هــای 
اجتامعــی باشــد و یــا اینکــه بــه نیروهــای خارجــی و اقتدارگــرا وابســتگی داشــته باشــد. مبارزاتــی کــه در ســال های گذشــته انجــام پذیرفتــه 
اســت، خویــش را اکنــون و بوضــوح و عملــی بــه منایــش می گــذارد. دیدگاهــی کــه مبــارزات آپوئیســتی را تنهــا در چنــد ســال اخیــر جســتجو 
می منایــد راه بــه بی راهــه می بــرد، بــه معنــای دقیــق نفــی مبــارزات و زحــامت گســرتده ی جنبــش آپوئیســتی در ســال های گذشــته بــوده 
ــارزات  ــکار عمومــی از مب ــه انحــراف کشــاندن اف ــرد و ب ــه طــور عمــدی صــورت می گی ــی ب ــوارد حت ــه در برخــی م ــوان گفــت ک و می ت
جنبــش اســت. حتــی در زمانــی کــه رهــری از نظــام کنفدرالیســم در ســال ۲۰۰۴ بحــث بــه میــان آورد بــه ماننــد یــک اتوپیــا کــه منی شــود 
آن را در جامعــه ی کنونــی و در زمــان حــال پیــاده کــرد، قلمــداد منودنــد، در حالــی کــه همیــن سیســتم کــه خیالــی پنداشــته می شــد 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 ارزش هــای اجتامعــی و 
حفــظ آنهــا گــره خــورده و در هــر وضعیتــی آن را بــا خــود ســازگار می بینــد. همــه ی قرشهــای جامعــه نیــز خــود را در درون آن می یابنــد؛ 
تنهــا نظــام اقتدارگــر و دولت هــا هســتند کــه آن را در ضدیــت بــا خــود می بیننــد کــه ایــن هــم کامــال عــادی اســت چــون از نظــام اقتــدار 
منی شــود 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 اراده ی خــود نظــام کنفدرالیســم را در درون خــود پیــاده می کنــد و در آن صــورت جامعــه خــود 
بــه ایــن ســطح از آگاهــی می رســد کــه دیگــر دولــت بــرای جامعــه لزومــی نــدارد و حتــی اضافــی و مشــکل ســاز و بحــران ســاز اصلــی 
اســت. هامن گونــه کــه رهــری هــم می گوینــد "دولــت بــه مثابــه ی بالنــی بــزرگ درآمــده و در نظــر جامعــه بــزرگ منایــی شــده اســت". آن 
هنــگام دیگــر جامعــه خــود بــه ایــن واقعیــت پــی می بــرد کــه دولــت از ذهنیــت واپســگرا و مردســاالر جامعــه تغذیــه می کنــد و هنگامــی 
ایــن ذهنیــت اصــالح گــردد دیگــر جامعــه خــود، اقتــدار نظــام دولــت را قبــول نخواهــد کــرد. هــر چقــدر کــه در برابــر ایــن نظــام مبــارزه 
صــورت گیــرد بــه هــامن انــدازه نیــز بــرای ایجــاد سیســتم خودمدیریتــی بــه موفقیــت خواهیــم رســید. یعنــی شــکل مبــارزه در هــامن حــال 
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عینیــت می یابــد چــون بــا تاســیس نظــام خــود در حقیقــت نظــام دولــت را رد کــرده و ضعیــف می ســازیم بــه صــورت مبــارزه ی کالســیک 
نیســت کــه بایــد حتــام نظــام اقتــدار را فرو پاشــانید و ســپس نظــام خــود را ایجــاد کنیــم. دیگــر جامعــه بــدون آلرتناتیــو و بی چــاره نیســت 
کــه تنهــا یــک راه در پیــش روی خــود داشــته باشــد، بلکــه همــه ی اقشــار جامعــه زنــان جوانــان و کــودکان و ملیت هــای مختلــف را در 
درون خــود جــای می دهــد و راه چاره یابــی معضــالت و بحران هــای موجــود را در پیــش روی خــود می یابــد و خــود نیــز بــا مشــارکت و 
اراده و فکــر  آزاد خــود بــه بنیان گــذاری آن دســت می زنــد و ایــن بعــد مهــم ایــن نظــام اســت. در مبــارزه ای آپوئیســتی، طــی ســال ها 
جامعــه بــا ایــن ذهنیــت آمــوزش دیــده و در حقیقــت فرهنگ ســازی الزم صــورت گرفتــه اســت. دیگــر مرزهــای جغرافیایــی نیــز همــراه 
بــا مرزهایــی کــه نظــام بــه بهانــه ی اختالفــات میــان انســان ها، اقــوام، جنــس و مذاهــب ایجــاد کــرده بــود و ســبب فروپاشــی اتحــاد و 
یکپارچگــی جامعــه شــده بــود، از بیــن می رونــد همــه ی ایــن اختالفــات توســط خــود جامعــه حــل می گردنــد. بنیان گــذار ایــن نظــام و 
فلســفه ی زندگــی و فکــری "رهــر آپــو" اســت کــه ایــن نظــام را بــه خلــق کــورد و همــه ی خلق هــای خاورمیانــه و جهــان تقدیــم منودنــد، 
مقاومــت و مبــارزه ی بــزرگ و تاریخــی روژآوا و کوبانــی نیــز از ایــن فلســفه و فکــر نشــات می گیــرد و نتیجــه ی ســال ها فعالیــت در روژآوا 
و ســازماندهی خلــق آن منطقــه بــود؛ تقریبــا ۲۰ ســال رهــری در آنجــا مســتقیام در آکادمــی دمشــق بــه آمــوزش زنــان و جوانــان پرداخــت. 
یعنــی انقــالب روژآوا بــه صــورت ناگهانــی و ناخــودآگاه ایجــاد نگشــت، بلکــه قبــال زمینــه ای و بســرت مناســب ذهنــی و فکــری فراهــم شــده 
بــود. در واقــع حضــور مســتقیم رهــری و آموزش هــای ایشــان را می تــوان بــه عنــوان فاکتــور مهــم ســازماندهی روژآوا دانســت. نکتــه ی 
اساســی و بنیادیــن در انقــالب هــم ایــن اســت کــه هیــچ انقالبــی بــدون بهــاء بــه نتیجــه نخواهــد رســید. در انقــالب روژآوا  شــهیدان هــم 
ــا  ــز همــگام ب ــه ســال ها اســت، در رشق کردســتان نی ــارزه ی آزادی خواهان ــد.  مب ــارزه را ضامنــت می کنن ــارزه و هــم دســتاوردهای مب مب
بخش هــای 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 میــراث تاریخــی آن بنــا نهــاده شــده و بــه مبــارزه می پردازنــد اکنــون نیــز بــه مرحلــه ای در ســازمان رســیده ایم کــه بایــد بــه 

عملی)پراکتیــک( منــودن نظــام مدرنیتــه ی 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 پیوســنت همیــن دنیــا اســت. مــا از سیســتمی مهندســی شــده و خشــک و قانونــی بحــث منی کنیــم بلکــه از نظامــی منعطــف و 
مبــارزه ای مــداوم و همــه جانبــه بحــث کردیــم کــه مبــارزه ای ایدئولــوژی، فلســفی و ذهنــی اســت بــه همیــن دلیــل هــم مبــارزه ای مــداوم 
را می طلبــد. بدیــن معنــا کــه بایــد قبــل از ایجــاد نظــام و همراســتا بــا تاســیس آن و همچنیــن بعــد از آن نیــز همــه ی اقشــار جامعــه را بــا 
معیارهــا و طــرز ســازماندهی نظــام آشــنا کــرد چــون در حقیقــت شــیوه ای جدیــد از زندگــی اســت و مبــارزه زمــان خاصــی نــدارد و مــداوم 
ــن در پیشــرد و پیرشفــت  ــر عهــده ی خــود جامعــه اســت بنابرای ــر شــیوه ی فعالیت هــا در سیســتم چــون ب اســت. مکانیســم نظــارت ب
ــا اراده ی خــود بــه وجــود آورده،  فعالیت هــا و ســازماندهی آن نقــش موثــری را ایفــاء می منایــد و چــون خــود نظــام را ایجــاد کــرده و ب
مشــکالت خــود را خــود بظظهــرت می دانــد، بنابرایــن راه چاره یابــی آن را هــم خــود می دانــد . نظــام بــه شــکل مثلــث قــدرت نیســت بلکــه 
ایــن مثلــث واژگــون شــده اســت کــه خلــق در بــاال قــرار می گیرنــد. فــرد در برابــر جامعــه و جامعــه در برابــر فــرد مســوول اســت. مثــال 
اگــر در جامعــه مشــکالت جوانــان مــورد بحــث قــرار می گیــرد در هــامن جامعــه نیــز مشــکالت ریشــه یابی شــده و در نهایــت بــه راه حــل 

مناســبی خواهنــد رســید. نکتــه ی دیگــر اینکــه اصــال زمینــه ای بــرای رشــد و توســعه ی مشــکالت داده منی شــود.    

آیــا توانســته اید در راســتای صــدور انقــاب آپویــی بــه میــان خلــق و دیگــر احــزاب و جریانــات سوسیالیســتی، فمنیســتی، آنارشیســتی 
گام هــای قابــل ذکــری برداریــم، لطفــا در مــورد کیفیــت و چگونگــی آن توضیــح دهیــد؟

    مبــارزه ی خــط ســوم مبــارزه ی آزادی خواهــی آپوئیســتی یــک مبــارزه ی سوسیالیســتی اســت و ایــن خــط بــر سوسیالیسم-دموکراســی 
اســتوار اســت بنابرایــن نــکات مشــرتکی بــا همــه ی جنبش هــای دمکراتیــک و آزاد، سوسیالیســت ها و چپ گرایــان جهــان دارد بــا 
ــم  ــجم ه ــیار منس ــط بس ــد دارای رواب ــر چن ــن ه ــت. بنابرای ــیاری اس ــرتک بس ــای مش ــم دارای دیدگاه ه ــت ها ه ــت ها و آنارشیس فمنیس
بــا همدیگــر نباشــیم ولــی مشــرتکات و زمینه هــای فکــری و کاری بســیار زیــادی بــا یکدگــر داریــم؛ همیــن مســئله هــم باعــث شــده کــه 
ــر جنبــش و  ــران، منطقــه و جهــان خــود را در براب ــات سیاســی و جنبش هــای چپ گــرا و فمنیستی–آنارشیســتی در ای در حقیقــت جریان
ــد مخصوصــا در  ــرو می گیرن ــد و از آن نی ــه نوعــی می یابن ــارزه ی مــا خــود را ب ــا کــه در درون مب ــن معن ــد بدی سیســتم مــا مســئول ببینن
مبــارزه ی روژآوا همــه ی نیروهــای سوسیالیســت و چپ گــرا دوبــاره دور هــم جمــع شــده و بیشــرت از هــر زمــان دیگــری بــه هــم نزدیــک 
ــازه ای  ــا روح ت ــن جنبش ه ــه ای ــالب روژآوا هم ــا انق ــع ب ــد در واق ــاز کردن ــرتک را آغ ــی مش ــجم و فعالیت های ــه ای منس ــده اند و رابط ش
گرفتنــد و دوبــاره زنــده شــدند چــون آنــان بعــد از ســال ها مبــارزه در دهه هــای اخیــر رو بــه افــول گذاشــتند و کــم کــم مارژینال)منفعــل( 

شــده و دچــار فروپاشــیدگی و تجزیــه می شــدند ولــی همــگام بــا مقاومــت کوبانــی تبدیــل بــه یــک روح و یــک بــدن شــدند و نیــروی 
ــن نیروهــا را دور هــم  ــد چــرتی عمــل کــرد کــه همــه ی ای ــه مانن ــن روژآوا ب ــد پــس بنابرای ــا همدیگــر یافتن ــم خــود را در اتحــاد ب عظی
جمــع کــرد و همزمــان پیامــی بــرای همــه ی خلق هــای رنــج کشــیده ی منطقــه و جهــان و همچنیــن همــه ی نیروهــای ناراضــی از سیســتم 
دولت هــا و نظــام کاپیتالیســم بــود کــه می تــوان در برابــر نظــام اســتعامرگر بــا ایجــاد نظــام کنفدرالیســم و اتحــاد همــه ی نیروهــا ایســتاد 
و پیــروز گشــت و جبهــه ی متحــد مشــرتک در جهــان ایجــاد گشــت. چــون بعــد سیاســی-اخالقی در ایــن مبــارزه برجســته بــوده فعالیت هــا 
هــم در همیــن راســتا گســرتش خواهنــد یافــت در حقیقــت آنانــی کــه از روژآوا حامیــت کردنــد و بــه مبــارزه پرداختــه و حتــی شــهید 
ــه در  ــز ک ــک   نی ــای دمکراتی ــا و نارضایتی ه ــد و راهپیامیی ه ــت بودن ــرا و سوسیالیس ــای چپ گ ــان و جنبش ه ــن آزادی خواه ــدند همی ش
ــان  ــر ابر قدرت هــای جه ــا فشــارهای شــدید ب ــد و توانســتند ب ــن جنبش هــا بودن ــاز هــم از همی ــان رخ داد ب بســیاری از کشــورهای جه

آورنــد و آنــان را مجبــور مناینــد کــه علی رغــم میــل خــود - و البتــه بــا برخــی حســابات سیاســی و تبلیغاتــی - از کوبانــی دفــاع کننــد. 

ایــن جبهــه ی متحــد مشــرتک می تواننــد هــم بــه ســازماندهی بیشــرت خــود بپردازنــد و هــم فعالیت هــای مشــرتک و مبــارزه ای بزرگــرت و 
گســرتده تر انجــام دهنــد البتــه خلــق کــرد پیشــاهنگی ایــن اتحــاد و مبــارزه را بــر عهــده گرفتــه اســت چــون خلــق کــرد بــا ایــن فکــر و 
ایدئولــوژی مبــارزه ی خــود را رشوع کــرده و در ایــن زمینــه دارای تجربــه ای موفــق بــوده و همزمــان آمــوزش الزم را هــم در ایــن زمینــه 
می بینــد و در نظــر جنبش هــای آزادی خــواه و سوسیالیســت جهــان نیــز بــه ماننــد یــک مکتــب فکــری بــه آن نگریســته می شــود. تــالش 
مــا هــم ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد هــم روابــط بیشــرت و فرشده تــری بــا همدیگــر و در همــه ی زمینه هــا داشــته باشــیم، زمینه هــای 
الزم هــم مهیــا شــده اند. در واقــع چــون نظــام کنفدرالیســم بــا پیشــاهنگی زن ایجــاد می گــردد و بــا ذهنیــت زن آزاد مدیریــت می شــود 
و هویــت زن، هوشــیار منــودن زن و مدیریــت زن را اســاس می گیــرد و در ســطح جهانــی موقعیــت زن و معنــای زن را تعریفــی دوبــاره 
ــت  ــود را بازیاف ــان اراده ی خ ــرد و زن در جه ــده ک ــاره زن ــتی دوب ــای فمنیس ــزاب و در جنبش ه ــه، اح ــید و اراده ی زن را در جامع بخش
چــون بنیــاد بردگــی بــر بــرده منــودن زن ایجــاد گردیــد و بــا او بــود کــه همــه ی بردگی هــا 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 کانتون هــا نیــز بــاز نقــش بــارز خــود را بــازی می منایــد دیگــر دنیــا و سیســتم های مردســاالر 
و کاپیتالیســم منی تواننــد بــه زنــان آن گونــه کــه بخواهنــد، بنگرنــد. یعنــی زنــان نــه آن زنــان بــرده ی کالســیک جهــان ســومی هســتند و نــه 
زنــان بــرده ی مــدرن دنیــای غــرب هســتند وقتــی ذهنیــت زن آزاد و پیشــاهنگی آن اســاس گرفتــه می شــود جامعــه خــود نیــز بــه ذهنیتــی 
ــد،  ــارزه می پیوندن ــه صفــوف مب ــه و ب ــه دســت گرفت ــان اســلحه ب ــه زن ــی هنگامــی ک ــه در کوبان ــرای منون ــت، ب آزاد دســت خواهــد یاف
ــدار نظــام  ــز اقت ــه نی ــد جامع ــی را رد می کن ــه زن بردگ ــد در جامعــه ای ک ــر می خیزن ــارزه ب ــه مب ــان ب ــال زن ــه دنب ــز ب ــی نی ــردان کوبان م
ــیت محوری  ــا، جنس ــام دولت-ملت ه ــت. در نظ ــارزه ی زن آزاد اس ــای مب ــه معن ــم ب ــتم کنفدرالیس ــرد. سیس ــد ک ــول نخواهن ــز قب را هرگ
ــه می شــود آزادی زن را  ــد امــا در نظــام کنفدرالیســم آزادی جنســیتی و پیشــاهنگی زن اســاس گرفت ــرار داده ان ــا ق ــان را مبن و بردگــی زن
اســاس گرفتــه و  بــا بنیــادی منــودن آزادی زن، آزادی جامعــه را ضامنت)گارانتــی( می منایــد و نقــش زن را برجســته می منایــد در حقیقــت 
ــال  ــه اهــداف خــود برســد و مارژین ــارزه نخواهــد توانســت ب ــول ذهنیــت زن، مب ــدون قب ــی ب ــارزه ی زن، پیشــاهنگی او و حت ــدون مب ب
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 جامعــه ای آزاد-دمکراتیــک و اکولوژیــک بــا جنســیت آزاد اســت. فرموالســیون سیســتم 
بدیــن شــکل واضــح و آشــکار اســت بــر ایــن اســاس ســطح فعالیت هــا و حضــور زنــان را نشــان می دهــد و در عمــل نیــز حضــور زنــان و 
مدیریــت آن را بــه وضــوح نشــان می دهــد. در حقیقــت دمکراتیک تریــن کشــورها نیــز تنهــا بــه درصــد حضــور زنــان در مجلــس و برخــی 
ــان داده نشــده اســت. نظــام ریاســت مشــرتک در  عرصه هــا اشــاره شــده اســت و تعریفــی شــفاف از حضــور و ســطح فعالیت هــای زن
کنفدرالیســم هــم بــرای همیــن موضــوع اســت. در واقــع دیــدگاه جنســیت گرای جامعــه را اصــالح خواهــد کــرد چــون بــا ذات سیســتم در 
تضــاد خواهــد بــود. قبــال هــم در مــورد جریان هــای سوسیالیســتی، فمنیســتی و آنارشیســتی صحبــت کردیــم در واقــع آنچــه را کــه آنــان 
نتوانســتند پراکتیــک مناینــد اکنــون در سیســتم کنفدرالیســم عملــی شــده اســت؛ بنابرایــن هم فکــری، 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 
ــز عرصــه ای اســت کــه در کنفدرالیســم  ــاع مــرشوع نی ــد یافــت. دف ــز فرصــت ایفــای نقــش خواهن ــان نی ــن جوان ــد، بنابرای ــرار می گیرن ق
دارای اهمیــت ویــژه ای 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 آزادی هــای دیگــر نیــز تضمیــن و تثبیــت خواهنــد گردیــد. جامعــه نیــز آزادی خــود را در آزادی 
ــت زن آزاد متامــی عرصه هــا اعــم از  ــا شــکل گرفــنت ذهنی ــرو خواهــد پاشــید. ب ــز ف ــات نی ــا آزادی زن سیســتم طبق ــد و ب زن خواهــد دی
سیاســی، نظامــی و هــم اجتامعــی و ... فعالیت هایشــان پابرجــا خواهــد شــد. برســاخت سیســتم زن آزاد بــه معنــای نهادینــه منــودن متامــی 
دســتاوردهای مبارزاتــی قلمــداد می گــردد کــه موجودیــت زن و پیشــاهنگی زن در کنفدرالیســم را بــه معنــای موجودیــت یافــنت سیســتم 

دمکراتیــک، بــه مــا ارائــه می منایــد.
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وضعیــت خلــق کــورد در طــول تاریــخ معــارص 
عرصه هــا ی  در  فراوانــی  فرود هــای  و  فــراز 
ــوان از  ــن را می ت ــه  خــود دیده اســت. ای ــف ب مختل
جنبش هــا و شــورش های متعــدد و در نتیجــه ی آن 
نسل کشــی ها، کوچاندن هــا، تــواب و برده ســازی 
ــب  ــتان از جان ــازی کوردس ــت چهارپاره س و در نهای
قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ا ی مشــاهده 
منــود. حکومت هــای مرتجــع و فاشیســت منطقــه  از 
جملــه  ترکیــه کــه به صــورت بنیادین و سیســتامتیک 
در تاریــخ معــارص خویــش نسل کشــی را بــه شــکل 
ــون  ــتی چ ــای فاشیس ــش از حکومت ه ــدرن و پی م
آملــان هیتلــری و ارساییــل غاصــب در پیــش گرفتــه 
اســت، نقــش بســزایی را در انجــام ایــن مــوارد یــاد 
شــده ایفــا کرده انــد. از جنبــه ای دیگــر، ناتواتــی در 
ــه و هویــت جمعــی را  ســازمان  دهی و عــدم روحی
می تــوان از عوامــل مهــم در شــکل گیری شــخصیت 
ظلم پذیــر و مرثیــه رسا به شــامر آورد. احساســات 
ــن موضــوع، باعــث  و واکنش هــای برخواســته از ای
برانگیختگی هــای هیجانــی بی هــدف در مقابــل 

هیژا ماد

 به از هویت مرثیه رسا      هویت شادمانه ی انقالبی اگذر 

ــه حســاب  ــر ب ــن ام ــی ای ــود بیرون ــام و شکســت، بازمن ــرر قی ــد. تک ــازمان یافته گردی ــد و س دشــمنی هدفمن
می آیــد. فضــای پدیــد آمــده از ایــن ترادژی هــا، باعــث برســاخت هویتــی مظلــوم، مظلوم منــا و ســطحی نگر 
گردیــده. ســیکل آزمــون و شکســت هایی کــه در قالــب شــورش ها و قیام هــای کوردســتان خودمنایــی می کنــد 
را می تــوان، دلیلــی بــر درســتی ایــن ادعــا ارزیابــی کــرد. شــورش و قیام هایــی همچــون: شــیخ  رضــا درســیمی، 
بدرخــان بیــگ بوتــان، خانــدان بابــان ســلیامنیه، عشــیره ی بارزانــی، قیــام حاکــم پشــت کوه، جمهــوری مهابــاد. 
ــورد و  ــق ک ــه گســرته ی سیاســی-فرهنگی خل ــتان)PKK( ب ــران کوردس ــا ورود حــزب کارگ ــه ب ــن مقول ــا ای ام
تــالش و پشــتکار خســتگی ناپذیر بــرای آگاهــی بخشــیدن بــه اقشــار مختلــف خلــق کــورد تغییــر ســاختاری 
را شــاهد بــود. بدیــن ترتیــب، خلــق کــورد و به خصــوص کوردهــای باکــور کوردســتان وارد پروســه ی آگاهــی 
ــه ی منفعــل  ــردن روحی ــان ب ــد. ایــن پویایــی و شــادابی انقالبــی باعــث از می ــا و شــادان گردیدن جمعــی پوی
ــد  ــاز تولی ــت مندی و ب ــوع را در هس ــن موض ــود ای ــا من ــده. م ــورده ش ــت خ ــه رسا و شکس ــت مرثی و هوی
ــری را  ــد، براب ــه می ده ــر آزادی و هزین ــتار دارد ب ــتد، ایس ــم می ایس ــل ظل ــه مقاب ــورد ک ــوع ک ــانی از ن انس
ــا  ــه ب ــا اســت ک ــت و معن ــه عرصــه آوردن انســانی دارای هوی ــن ب ــام انســان ها خواهــان اســت. ای ــرای مت ب
ــن  ــا ای ــد. م ــخص می کن ــود را مش ــرش دارد  راه خ ــخ ب ــه در تاری ــه ریش ــی ک ــات و آزادگ ــه اخالقی ــه ب توج
ــت و ایســتار  ــر داعــش و در حــال حــارض، مقاوم ــق روژآوا در براب ــه ی خل موضــوع را در مقاومــت و مقابل
خلــق کــورد در برابــر دولــت فاشیســتی ترکیــه در باکــور کوردســتان می توانیــم مشــاهده مناییــم. خلــق باکــور 
ــود  ــیده اند. من ــازمان دهی رس ــطحی از خودس ــه س ــه ب ــد ک ــت یافته ان ــی دس ــی سیاس ــان خود آگاه ــه چن ب
ــی آن مناطــق  ــن مــورد را در تشــکیل یگان هــای مدافــع مردمــی)YPS( توســط خــود مــردم محل ــی ای بیرون
ــی  ــاع ذات ــه و دف ــان از اراده ی آزادی خواهان ــی)YPS( نش ــع مردم ــای مداف ــرد. یگان ه ــاهده ک ــوان مش می ت
ــازماندهی و  ــت، س ــن اس ــی ای ــه ی اساس ــد. نکت ــاب می آی ــه به حس ــت ترکی ــت نژادپرس ــر دول ــق در براب خل
ــی  ــی)YPS( تکوین ــع مردم ــان تشــکیل یگان هــای مداف ــات و اتحادیه هــا( و هم زم تشــکیل کمون ها)اجتامع
ــور  ــد. حض ــف کن ــر و توصی ــد تصوی ــه می توان ــی در خاورمیان ــه ی مدن ــوغ جامع ــول و بل ــه ی تح را در عرص
ــه نشــان گــذار  ــارزان انقالبــی حکایــت از یــک کیفیــت دارد کــه حضــوری ب ــان و دخــرتان در صفــوف مب زن
از درون گرایــی منفعالنــه بــه ســوی برون گرایــی پویــا و شــادان در میــان متامــی کوردهــا و به خصــوص 
ــن  ــن و جزم اندیش تری ــی از واپس گرایانه تری ــوان  یک ــه به عن ــت ترکی ــد. دول ــورد می باش ــرتان ک ــان و دخ زن
ــه کار  ــر ب ــد و ارصار ب ــی می کن ــوری وامنای ــه ی جمه ــته ی عوام فریبان ــود را در پوس ــه ، خ ــای منطق حکومت ه
ــه نیســت  ــن نکت ــه متوجــه ای ــت ترکی ــتانه دارد. دول ــه و نژادپرس بســنت سیاســت ها و روش هــای انکار گرایان
کــه بــا انســان و اجتامعــی تکوین یافتــه بــه لحــاظ دیالکتیکــی روبــه رو اســت، بدیــن معنــی کــه انســان کــورد 
نویــن بــا انســان کــورد ســنتی دارای تفاوت مندی هایــی گردیــده اســت کــه بــرای سیســتم نژاد پرســت او قابــل 
درک منی باشــد. چراکــه انســان کــورد نویــن بــا توجــه بــه زمــان و مــکان، تکویــن می یابــد. امــا حکومــت تــرک 
در زمــان گذشــته متوقــف شــده  اســت. کوردهــای باکــور بــا وجــود ده هــا شــهید در چنــد مــاه اخیــر و تحمــل 
محــارصه ا ی متــام عیــار بــر شــهرهای خویــش، دســت از مقاومــت و مقابلــه در برابــر نژادپرســتی دولــت ترکیــه 
برنداشــته  اند. در واقــع بــا آموخــنت از تاریــخ مقاومــت و شکســت، از هویــت مظلــوم و مرثیــه رسا بــه هویتــی 

شــادان و پویــا گــذر منــوده اســت.
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ــە  ــەی ك ــەو پێكهاتەی ــە. ئ ــووی كۆمەڵگای ــی، داهات ــای حەقیق ــە وات ــی ب جەوان

ــەر  ــر لەه ــان زیات ــەوەی جەوان ــەر ئ ــن. لەب ــەن، جەوانان ــان دەك ــوو ژی داهات

توێژێــك لێگەڕینیــان بــۆ ژیانــی ئــازاد هەیــە و لەهەوڵــی بونیادنانــی كۆمەڵــگای 

ــە رێكخســنت  ــدە ب ــەك پابەن ــووی هــەر كۆمەڵگای ــازاد و دیمۆكراتیكــن. داهات ئ

ــۆی  ــان وزەو داینەم ــەوە. جەوان ــەو كۆمەڵگای ــی ئ ــزی جەوانان ــی هێ و كارابوون

ســەرەكی كۆمەڵــگان. بــە پــێ  ئــەوەش هــەر هێزێــك كــە بانگەشــەی گەرەنتــی 

ــان  ــەی جەوان ــە رۆڵ و پێگ ــی ب ــارە گرنگ ــكات، ناچ ــەك ب ــووی كۆمەڵگای داهات

بــدات. هــەر هێزێــك پشــتی خــۆی بــە هێــزی جەوانــان نەبەســتێت، ئەگــەری 

ســەركەوتنی زۆر الوازە.

گەندەڵــی،  زۆری،  و  زۆڵــم  مێــژوو  درێژایــی  بــە  كۆمەڵگایەكــدا  لەهــەر   

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 

ــۆی ســەرجەم شۆڕشــەكان.  ــزی داینەم ــە هێ ــەردەوام بوونەت ــان ب ــانی ژن هاوش

چۆنكــە جەوانــان خــاوەن كاراكتەرێكــی ئازادیخــوازی و دیمۆكراســیخوازین. واتــا 

نوێــكاری، داهێنــەری و پێشــكەوتن تایبەمتەنــدی ســەرەكی جەوانانــە. جەوانــان 

كاتێــك  تایبەتــن.  پێگــەی  خــاوەن  دیمۆكراتیكــدا  كۆمەڵــگای  لەتێكۆشــانی 

جەوانــان خاوەندارێتــی لــەرۆڵ و پێگــەی خۆیــان دەكــەن، رووبــەڕووی هێرش و 

ئامەد شاهۆ

که سایه تـــــی 
ئازادیـــــخواز

سیاســەتی چەپەڵــی داگیركــەران دەبنــەوە. لەمێــژوو تــا بەئەمــڕۆ جەوانــان لەالیەكــەوە رووبــەڕووی زهنیەتی ژرنۆتۆكراســی )پیرســاالری( 

ــەوە. ــەت بوونەت ــای ســەپێرناوی رەســمی دەوڵ و لەالیەكــی تریشــەوە ئایدیۆلۆژی

شۆڕش بۆ جەوانان بە واتای شەڕی پاراستنی نرخ و بەها مرۆییەكانی جەوانان و كۆمەڵگایە

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 كــراوە. ئــەو كاراكــرتە 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 گێــڕاوەو 

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 

ــە كلۆنیالیزمــی  ــام بــووە. هــاوكات لەهیندوســتان  گانــدی كــە كۆتایــی ب ــاوی یەكێتــی جەوانانــی شۆڕشــگێڕی ڤیێتن ــر ن ــان لەژێ جەوان

ــی  ــانی رزگاری نەتەوەی ــی تێكۆش ــا رێبەران ــدووە. هەروەه ــای خوێن ــی یاس ــەرا بەش ــە لەئینگلت ــووە ك ــك ب ــا، پارێزەرێ ــەرا هێن ئینگلت

ــە. هــاوكات كەســایەتی پێشــەنگی بزاڤــی  ــا خوێندوویان ــداوە كــە لەئەوروپ ــدكاران ســەریان هەڵ ــوان خوێن ــی لەنێ ــی ئەفریقای لەواڵتان

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 كاســرتۆ ســەرەتا بــە پشتبەســنت بــە 

خوێنــدكاران و رێكخســنت كردنیــان هەنــگاوە ســەرەتاییەكانی تێكۆشــان هەڵدەگرێــت. گیڤــارا لەقۆناغێكــی دیاریكــراودا بــۆ بزاڤەكانــی 

جەوانانــی جیهــان ســەرچاوەی ئیلهــام بــووە كــە یــەك لەپێشــەنگەكانی شۆڕشــی كۆبایــە. شۆڕشــی فەڕەنســاش منوونەیەكــی تــرە كــە 

گەنجــان رۆڵــی دیاركەریــان تێــدا گێــڕاوەو دەســەاڵتدارانیان ناچــاری گۆڕانــكاری كــردووە.

ــۆ  ــان ب ــا، جەوان ــان دان ــەری جیه ــی سەرتاس ــەر جەوانان ــەری لەس ــەریهەڵداو كاریگ ــا س ــە لەئەوروپ ــی ۶۸ ك ــەوەی جەوانان  بزووتن

ــێكی  ــی كەش ــەم كردن ــاو لەفەراه ــی بەرچ ــن، رۆڵێك ــەاڵتداران دادەنێ ــۆ دەس ــنوورێك ب ــتامتیك س ــێوەی سیس ــە ش ــار ب ــن ج یەكەمەی

ئــازاد و دیمۆكراتیــك بــۆ ســەرجەم ئــەو پێكهاتانــەی كــە لەژێــر زوڵــم و زۆریــدان، دەگێــڕن. بزووتنەكانــی ســەوز و بزاڤــی فمینیســتی 

ــەن.  ــە دەك ــەوەی ۶۸ گەش ــتكەوتەكانی بزووتن ــەت و دەس ــەر دەرف ــن، لەس ــا دادەمەزرێ ــەدواوە لەئەوروپ ــاڵی ۱۹۷۰ ب ــە لەس ــان ك ژن

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 ئیراهیــم كایپاكایــا لــەو منوونــە جەوانانــەن كــە میراتــی تێكۆشــان و ئــااڵی بەرخــۆدان 

رادەســتی جەوانانــی چــەپ و سۆسیالیســتی رۆژهەاڵتــی ناویــن دەكــەن.

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 

ــگا  ــیرازەی كۆمەڵ ــتان ش ــەرمایەداری لەكوردس ــتپێكردنی س ــە دەس ــەت ب ــەن. بەتایب ــت بك ــە دروس ــان و ناوچەك ــەكان لەجیه شۆڕش

ــە  ــدا ب ــی كۆماری ــی عوســامنی و ســەفەوی و چ لەقۆناغ ــان چ لەقۆناخــی دوو ئیمپراتۆریەت ــی ئازادیخــوازی جەوان دەشــێوێرنێت. بزاڤ

ــە  ــوون ب ــەوە و ب ــیك، بوونەت ــگای كالس ــەت و كۆمەڵ ــی دەوڵ ــی دەرەبەگایەت ــك و زهنیەت ــگاری چەم ــە بەڕەن ــێوەیەكی رادیكااڵن ش

ســەرچاوەی هیــوا، پێشــەنگایەتی، نوێــكاری و گۆڕانــكاری. چۆنكــە يــك لەهــۆكاری ســەرەكی داگرســانی شۆڕشــی كــوردان دوای دابــەش 

كردنــی كوردســتان بــە دەســتی ئیمپراتــۆری عوســامنی و ســەفەوی، ســەربازگیری جەوانانــی كــورد لەالیــەن عوســامنیەكانەوە بــۆ دابیــن 

ــان  ــە باوەڕیی ــەركردانەی ك ــەو س ــخەری ئ ــە دەستپێش ــەدەی ۱۹ و ۲۰ ب ــەرهەڵدانەكانی س ــووە. لەس ــەربازییان ب ــتی س ــی پێویس كردن
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ــە وەك هێزێكــی  ــان ن ــداوە، جەوانانی ــی ســەریان هەڵ ــەری و دەرەبەگایەت ــەی بنەماڵەگ ــووەو ئاوێت ــە نەتەوەپەرەســتی ســەرەتایی ب ب

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 

هۆشــیار و نوێخــواز هەرگیــز لــەو دۆخــەی كــە تێیــدان، رازی نییــن. 

ــەرمایەدارین و  ــەی س ــەدژی مۆدێڕنیت ــان ل ــە جەوان ــەملێنێت ك ــە دەیس ــان و ناوچەك ــەری جیه ــان لەسەرتاس ــەرهەڵدانەكانی جەوان س

الیەنگــر و پێشــەنگایەتی گەالنــی ژێردەســنت. بــە دەســتپێكردنی بەهــاری گــەالن بــە پێشــەنگایەتی جەوانــان لەســاڵی ۲۰۱۱ەوە كــە بــە 

بەهــاری عەرەبــی لەقەڵــەم دەدرێــت، پەیامێكــە بــە الیەنــە دەســەاڵتخواز و دیكتاتــۆرەكان كــە جەوانــان داوای ئــازادی و دیمۆكراســی 

ــرد.  ــر هەڵك ــەاڵتدارەكانی ت ــۆ دەس ــی ب ــی سەوزیش ــرد و گلۆپ ــاو ب ــی لەن ــەورەی دیكتاتۆرەكان ــێكی گ ــان بەش ــزی جەوان ــەن. هێ دەك

ــری  ــووەو ســەرهەڵدان و خۆڕاگ ــتانی گرت ــی دەســەاڵتدارەكانی باشــووری كوردس ــان بەڕۆك ــی جەوان ــەپۆڵی ناڕەزایەت ــدا ش لەهەمانكات

جەوانــان لــە ۱۷ی شــۆباتی ۲۰۱۱ قۆناغێكــی تــازەی ئافرانــد. لەالیەكــی تریشــەوە شــەپۆڵی ناڕەزایــی جەوانــان لەژێــر نــاوی بزووتنــەوەی 

ســەوز لەئێــران ســەریهەڵدا. بــەاڵم ســەرجەم ناڕەزایەتیەكانــی جەوانــان بــە شــێوازی جیاجیــا ســەركەوت و بێ كاریگــەر كــران. لەبــەر 

ــەنگایەتی  ــەت و پێش ــەی سیاس ــان لەبازن ــەی خۆی ــتنی تۆكم ــان و رێكخس ــرادەی سیاســی خۆی ــاوەن ئی ــە خ ــان نەبوون ــەوەی جەوان ئ

كۆمەڵــگای نــوێ  پەراوێــز خــران.

جوانان سیستەمی خۆبەڕێوەبەری دیمۆكراتیك خەاڵتی گەالنی بێ دەوڵەت دەكەن

ــازە دەســتپێ دەكــەن.  ــە ســاڵی ۱۹۷۰ قۆناغێكــی ت ــا و باكــووری كوردســتان ل ــان لەتوركی ــگای باســە تەڤگــەری جەوان ــەوەی كــە جێ ئ

ــە  ــە دەكات ك ــە جەوان ــەو پۆل ــی ئ ــۆ رێبەرایەت ــەر ئاپ ــەن. رێب ــە رێكخســنت دەك ــان ب ــەكان خۆی ــاوی ئاپۆچیی ــر ن ــە لەژێ ــەو جەوانان ئ

لەئەنقــەرەوە ئــااڵی تێكۆشــانی دەنیــز گەزمیــش، ماهــر چایــان و ئیراهیمــەكان هەڵدەگــرن و لەژێــر دروشــمی بــە جوانــی دەســتامن 

پێكــرد و بــە جەوانیــش ســەردەكەوین، تێكۆشــانێكی بێ وچــان دەســتپێدەكەن. رێبــەر ئاپــۆ بــە كەڵــك وەرگرتــن لەئەزموونــی جەوانانــی 

ــی  ــە پارت ــەو جەوانان ــر ئ ــەوەو دوات ــەكان كۆدەكات ــری ئاپۆچی ــر چەت ــان لەژێ ــی ۶۸، جەوان ــەت جەوانان ــان و بەتایب ــگێڕی جیه شۆڕش

ــی  ــەری جەوان ــە پاراســتنی كاراكت ــە ئەمــڕۆ ب ــا ب ــەوە ت ــەرۆژی لەدایكبوونی ــی ل ــن. تەڤگــەری ئاپۆی ــی كوردســتان دادەمەزرێن كرێكاران

خــۆی توانیویەتــی لەهەمــوو بەشــەكانی كوردســتان پێشــەنگایەتی شۆڕشــی هاوچەرخــی گەلــی كــورد بــكات. واتــا تۆخمــی جەوانانــی 

ئاپۆیــی لەرۆژئــاوا ســەرهەڵدەدات. لەشۆڕشــی رۆژئــاوا جەوانــان لەنــاو یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل )YPG( و یەكینەكانــی پاراســتنی ژن 

)YPJ( كــە 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 رێكخســنت كردنــی خۆیــان 

و دامەزراندنــی یەكینەكانــی پاراســتنی شــەنگال )YPŞ(، توانیــان شــەنگاڵ لەدەســتی چەتەكانــی داعــش رزگار بكــەن. لەهەمــان كاتــدا 

لەباكــووری كوردســتان درێژەپێــدەری جەوانــان لەژێــر نــاوی تەڤگــەری جەوانانــی شۆڕشــگێر و واڵتپارێــز )YDG-H( لــەدژی فاشــیزمی 

توركیــا خۆیــان بەرێكخســنت كــرد. لەالیەكــی تریشــەوە بــۆ پاراســتنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی، جەوانــان پێشــەنگایەتی یەكینەكانــی 

ــان هەرگیــز كۆمەڵكــوژی  پاراســتنی ســڤیل )YPS( و یەكینەكانــی پاراســتنی ســڤیل ـ ژن دەكــەن. ئــەوەش نیشــانی دەدات كــە جەوان

ــەالن دەدەن.  ــە رێكخســتنی دیمۆكراتیكــی گ ــەرە ب ــازادی و دیمۆكراســی پ ــی ئ ــاو بەدیهێنان ــەن و لەپێن ــردن پەســەند ناك ــی ك و نكۆڵ

ئــەوەش بــۆ سیســتەمی مۆدێرنیتــەی ســەرمایەداری روون بووەتــەوە كــە ئیــدی جەوانــان بەڕەنــگاری ئــەو سیســتەمە دەبــن كــە نكۆڵــی 

ــگا دەكات و بەجێــگای ئــەوەش سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك خەاڵتــی گەالنــی  لەهەبــوون و ناســنامەو فرەڕەنگــی كۆمەڵ

ــەن. ــەت دەك بێ دەوڵ

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 ئیســالمی ئێــران 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، دیمۆكــرات و هــەرە دواییــش پــژاك رۆڵــی كارایــان گێــڕاوە. جەوانــان بــە تایبــەت لەســەردەمی 

شۆڕشــی گەالنــی ئێــران رۆڵێكــی مێژوویــی بــە ئەســتۆ دەگــرن و لەرووخانــی رژێمــی پاشــایەتی شــا پشــكی شــێریان هەیــە. بــەاڵم دواتــر 

ــان بەپــێ  بەرژەوەنــدی خۆیــان دەگــۆڕن و لەبونیادنانــی  كاربەدەســتانی رژێــم ئاراســتەی شۆڕشــی گــەالن بــە دەستپێشــخەری جەوان

كۆمەڵــگای نــوێ دا 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 ئێــران و ئێــراق دەكات و لەژێــر 

نــاوی پاراســتنی كەرامەتــی نیشــتامنی، جەوانــان وەك قەڵغانــی پاراســنت بــەكار دەهێرنیــن. هەروەهــا لەســەرەتای ســەپاندنی دەســەاڵتی 

ــە ئەمــڕۆ ســەركوت كــردن و چەوســاندنەوەو دەســتگیری و زیندانــی كردنــی  ــا ب ــران ت وەالیەتــی موتلەقــەی فەقیــە ســەر گەالنــی ئێ

خوێنــدكاران، رۆشــنبیران، رۆژنامەنووســان ســنووری مرۆڤایەتــی تێپەڕانــدووە.

ــل  ــی بەدی ــەدواوە، لەكات ــوبات(ی ۱۳۷۷ ب ــەممە )ش ــی رەش ــە مانگ ــەت ل ــە تایب ــان ب ــزی جەوان ــانی بەهێ ــری تێكۆش ــی ت منوونەیەك

گرتنــی رێبــەر ئاپــۆ و رفاندنــی بــۆ دوورگــەی ئیمڕاڵــی یــە كــە باســی لەســەر بكەیــن. جەوانــان هــەم لەزانكۆكانــی ئێــران و ســەرجەم 

ــەدان  ــتگیركردنی س ــەهید و دەس ــان ش ــەرەڕای دەی ــەقام و س ــە سەرش ــران رژان ــارەكانی ئێ ــری ش ــێكی ت ــینەكان و بەش ــارە كوردنش ش

كەس،پابەنــدی و دڵســۆزی خۆیــان بــۆ رێبــەر ئاپــۆ راگەیانــد. ئــەوەش منونــەی بەرچــاوی هێــزی جەوانانــە كــە بــە یەكدەنــگ دروشــمی 

بێ ســەرۆك ژیــان نابێ یــان وتــەوە. هــەر چەنــد جەوانــان لەســەر ئــەو بابەتــە رێكخســنت كــراو نەبــوون، بــەاڵم رفاندنــی رێبــەر ئاپــۆ 

ــتان. دوای  ــری كوردس ــەكانی ت ــی بەش ــاڵ جەوانان ــە پ ــان دەخەن ــی خۆی ــت و دەنگ ــان دەجوڵێنێ ــی ی ــی و مرۆڤایەت ــتی نەتەوەی هەس

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 ئێــران بــۆ نــاو ریزەكانــی پــژاك تــرس و دڵەڕاوكــێ  خســتە نــاو دڵــی كاربەدەســتانی رژێمــەوە. چۆنكــە ئــەو جیلــەی 

كــە لــە كۆتاییەكانــی ۱۳۷۷ لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ســەرهەڵدەدەن و بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــانی ئازادیخوازانــەی گەلــی 

كــورد دەبــن، بــە نــەوەی راپەڕیــن لەقەڵــەم دەدرێــن.  

رژێمی ئێران دەیەوێت جەوانان لەكلتووری شۆڕش و بەرخۆدان دوور بخات

كاربەدەســتانی رژێــم بــە بینینــی وزەی بەهێــزی جەوانــان لەئێــران و بــە تایبــەت رۆژهەاڵتــی كوردســتان، لێگەڕینــی بــەدوای كۆمەڵێــك 

ــزی  ــە كــە چەندێــك هێ ــەو باوەڕەدای ــە ل ــە كلتــووری شــۆڕش و بەرخــۆدان دوور بخــات. بۆی ــان ل ــەڵ دەبێــت كــە جەوان پیالنــی چەپ

شۆڕشــگێڕ لەكۆمەڵــگادا هەبێــت، بــە هەمــان ئەنــدازەش رێــژەی دژە شــۆڕش زیــاد بكرێــت. بۆیــە كاربەدەســتانی رژێــم لەســەر تێكــدان 

ــرد.  ــی ك ــاوەڕی و بێ هیوای ــان تووشــی بێ ب ــەن، جەوانانی ــەت دەســت پێدەك ــان پڕۆســەیەكی تایب ــی جەوان ــی زهنیەت ــدا بردن و بەالڕێ

ــری و  ــاو فەقی ــرد. لەن ــان ســاز ك ــرا. ئەرتەشــی بێكارانی ــان دروســت ك ــی لەنێوانی ــی و دین ــران. ناكۆكــی مەزهەب لەناســنامەیان نامــۆ ك

هــەژاری دا دەناڵێنــن. هەســتی بەرپرســیارێتی، دڵســۆزی، داهێنــەری و نوێكاریــان لــێ زەوت كــرا. ئالــوودەی مــاددەی هۆشــبەر كــران. 

لەئااڵنــی سیاســەت، ئابــووری، زانســت و فەلســەفە دوورخــران. ناوەندەكانــی بەســیج گەرایــی، ســیخۆریەتی و بەكرێگیــراوی یــان بــۆ 

ــڕ كــرد. كــۆی ئــەم سیاســەتانەی رژێــم لەبــەر ئــەوە پــەرەی پــێ  ــان لەكوردســتان بــن ب ــان دامەزرانــد. دەرفەتــی ژیانــی ئازادی جەوان

ــی لەشــۆڕش و  ــن. بەكورت ــەوە ب ــم بێ كاردان ــی رژێ ــەدژی سیاســەتە چەپەڵەكان ــن. ل ــم بكرێ ــان دەســتەمۆی رژێ ــە جەوان ــت ك دەدرێ
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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 

دەیانەوێــت خۆیــان لەدەســتی پێكهاتــەی جەوانانــی شۆڕشــگێڕ رزگار بكــەن.

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 پــێ  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 بێ بــەش دەكرێــن. لەالیەكــی تریشــەوە جەوانــان 

بــە رێــگای رێكخــراوە 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 دەمامكــی پاراســتنی بەرژەوەندیەكانــی رژێــم.

جەوانان لەدژی سیاسەتی فاشیستی رژێمی ئێران لەئەگەری تەقینەوەیەكی مەزندان

ــەو  ــتی ئ ــان رادەس ــگا، جەوان ــەرەوڕووی كۆمەڵ ــازادی ب ــی ئ ــەرجەم درگاكان ــتنی س ــم و داخس ــەتەكانی رژێ ــۆی سیاس ــەرەڕای ك س

سیاســەتانە نەبــوون و بــەردەوام لێگەڕیــن یــان بــۆ ئــازادی هەبــووە. هــەر چەنــد جەوانــان لەئێــران و كوردســتان پچڕپچڕیــش بووبێــت 

ــان لــەدوای هەڵبژاردنــی خولــی نۆهەمــی پاڕلەمــان و هەروەهــا  ئــااڵی شۆڕشــیان بــە شــەكاوەیی راگرتــووە. ســەرهەڵدانەكانی جەوان

ســەرهەڵدان لەشــارەكانی مەهابــاد بــۆ شــوانە ســەید قــادر و باوبوونــی بــۆ شــارەكانی تــر و هــاوكات خاوەندارێتــی گــەل و بەتایبــەت 

جەوانــان لەبەرخۆدانــی كۆبانــێ  و شــەنگاڵ و كوشــتنی فەرینــاز خورسەوانــی و دەیــان منوونــەی تــر بەشــێك لــە شــەپۆلی ناڕەزایەتــی 

ــان  ــە جەوان ــت ك ــان نیشــانی دەدەن دەری دەبڕێ ــە ئێســتا جەوان ــەی ك ــەو دیمەن ــە. ئ ــەدژی سیاســەتەكانی رژێمــی ئێران ــان ل جەوان

ــاو ئامانجێكــی  لــەدژی سیاســەتی فاشیســتی رژێمــی ئێــران لەئەگــەری تەقینەوەیەكــی مەزنــدان. بــەس ئــەو تەقینــەوە دەبێــت لەپێن

دیاریكــراو و رێكخســنت كــراودا بێــت. واتــا هاوشــێوەی رۆڵــی جەوانــان لەراگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەرۆژئــاوا و باكــووری 

ــە ئەســتۆ گرتــووە، پێویســتە  ــان ب ــان لەشۆڕشــی ئــەو دوو بەشــەی كوردســتان چ ئــەرك و بەرپرســیارێتی ی كوردســتان دا بێــت. جەوان

جەوانانــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش لەقورســایی هەمــان ئەركــدا بــن. بــۆ ئــەوەش جەوانــان پێناســەی مێــژووی كــۆن و نــوێ  

ــەوەی  ــەر ئ ــان لەب ــەوە. جەوان ــی كوردســتان )KCR( كۆببن ــی رۆژهەاڵت ــگای جەوانان ــری كۆمەڵ ــر چەت ــەن، پێویســتە لەژێ ــان بك خۆی

ئازادیخــوازن، الیەنگــری دیمۆكراســین، دیمۆكراســیش بــە واتــای بەخۆبەڕێوەبردنــی گەلــە. ئەو كات جەوانان دەستپێشــخەری سیســتەمی 

خۆبەڕێوەبــەری گــەل لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێــران دەكــەن. یــا بــە واتایەكــی تــر دەستپێشــخەری هێڵــی ســێهەم یــان هێلــی گــەل 

و یــان خاوەندارێتــی لەناســنامەو ئیــرادەی خۆیــان دەكــەن. راگەیاندنــی ئــەو سیســتەمەش لەالیــەن جەوانــان بــە واتــای شــۆڕش لــەدژی 

ــی  ــی كادیرەكان ــر رێبەرایەت ــان لەژێ ــی جەوان ــراوە دیمۆكراتیكەكان ــەوەو رێكخ ــەر بزووتن ــت. ئەگ ــەاڵتخوازی دێ ــەت و دەس دیكتاتۆری

شــارەزاو پەروەردەكــراو پێــش بخرێــن، گەرەنتــی ســەركەوتنی تێكۆشــانی كۆمەاڵیەتــی و سیاســین. چۆنكــە لــەرۆژی ئەمــڕۆدا ئەگــەر 

بزووتنەوەیەكــی كۆمەاڵیەتــی خــاوەن وزەو داینەمــۆی جەوانــان نەبێــت، شانســی ســەركەوتنی نابێــت.
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 تهیه و تنظیم: زانیار عمرانی

برگردان از انگلیسی: شیالن  کُردستانی

شاعرانە می شود اگر بگوییم »نە بس نیست، تصاویر دخرتان خندان تفنگ بەدست 

در   روژآوا می ارزد کە برای همیشە در مورد آنها نوشت.« اما در پس این تصاویر چە 

نظرگاه   هایی نهفتە است؟! چگونە است کە در همین خاورمیانە و حتی در بین 

کُرد  های دیگر بدون اینکە بخواهیم ارزش گذاری بکنیم، چنین رویکردی دیدە 

منی شود؟! مگر نە اینکە هر چە بر روی زمین اتفاق می افتد، ایدە  های قبال نوشتە 

شدەای در پس آن، جریان موجود را ولو ناقص هدایت می کند؟ ! 

کنفدرالیسم دموکراتیک - فلسفه موجود در انقالب روژئاوا- اسم رمز مصاحبەی من 

است با جانت بیئل. می دانستم او هامن کسی است کە سوال   ها و دغدغە  های من را 

می فهمد، 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، سویە  های تاریک، تردید  ها و امید  های پیش رو را بە دقت می شناسد، دو بار 

سختی راه   روژآوا را تحمل کردە و با دست پر برگشتە تا افرادی را سیراب کند کە 

بەدور از هیاهوی رسانەای می خواهند بفهمند در آن سە کانتون چە می گذرد . 

دو بار سفر خودم بە   روژآوا آنقدر سوال در سینەام حبس کردە بود کە چند 

مصاحبەی متوالی هم تازە رشوع بحث   های جدی تر باشد. جانت صادقانە گفت کە 

چند تا از سواالت را بە دلیل عدم اطمینانش از پاسخ   ها، جواب منی دهد. آنچە کە 

می خوانید ماحصل این گفتگوی )برای من( دلچسب است کە قطعا بر دانستە  های ما 

از   روژآوا می افزاید .

روژ وا 
جانت بی ال

 تصویر جهانشاعرانه ترین
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اگر شام یار و همدم بوکچین منی بودید، باز هم به  تجربەی مردم در   روژآوا اهمیت می دادید؟

البته که اهمیت می دادم. این حقیقت دارد که من از طریق ارتباطم با بوکچین درباره جنبش آزادی خوا  هانه کُرد  ها آموختم و به همین دلیل 

نیز این ]جنبش[ از اهمیت ویژه ای برای من برخوردار است، اما آرمان گرایی شفاف و پایداری دلیرانه مردم   روژآوا برای هر انسان رشیفی 

که درباره آن  ها آموخته است، تکان دهنده بوده و ]مردمان   روژآوا[ با یا بدون ارتباطم با بوکچین، مرا تحت تاثیر قرار می دادند . 

از اولین برخوردتان با مسئلەی کُرد  ها  آغاز کنیم، چە چیز بر کنجکاوی شام افزود؟ 

پس از مرگ بوکچین در سال 2006 افرادی ]منت   های[ ادای احرتام حیرت آور 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 جامعه ای که کنفدرالیسم دموکراتیک محسوس را بنا 

می نهد«، اما پ.ک.ک در لیست سازمان   های تروریستی ایاالت متحده قرار داشت و من نگران متام شدن عمرم در زندان   های فدرال آمریکا 

بودم بنابراین در خانه ماندم و برای چند سال بر روی زندگی نامه بوکچین کار کردم. سپس در سال 2011 فعال محیط زیستی 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 

حرف   هایی برای گفنت به یکدیگر داشته باشیم. او حق داشت در MSF من در یافتم که جنبش اجتامعی سیاسِی متام عیاری در راه است. 

رسشار از فعالیت   ها و ایده   هایی در خصوص محیط زیست و برابری جنسیتی و ]همچنین ویژگی   هایی[ بسیار بیشرت. من مردان قدیمی تری را 

دیدم که مشتاقانه به صحبت   های زنان 20 ساله ای که در پنل   های مربوط به قتل   های ناموسی سخرنانی می کردند، گوش فرا می دادند 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 MSF برخی از فعاالن همبستگی کُردی- آملانی را 

مالقات کردم که به من گفتند به زودی در رسارس باکور )کُردستان ترکیە( مسافرت کرده و در خصوص نهاد  های خودمختار دموکراتیکی که 

ایجاد شده است، به تحقیق می پردازند.  پرسیدم که آیا آن  ها یافته   های خود را مکتوب کردەاند؟ بله از آنجایی که من آملانی می دانستم 

 Demokratische Autonomie in پرسیدم که می توانند نوشته   های خود را با من به اشرتاک بگذارند؟ بله یک سال یا اندکی بعدتر، آن  ها

Nordkurdistan   را برای من فرستادند. پرسیدم که آیا می توانم آن را به انگلیسی ترجمه کنم؟ پاسخ مثبت بود. در سال 2012 انقالب 

  روژآوا آغاز شد و من گزارش   های آنالینی از گروه آملانی دیگری که در ماه مه 2014 از   روژآوا دیدن کرده بودند را مطالعه کردم. این 

گزارش   ها منترش و به روز شده و تبدیل به کتابی تحت عنوان انقالب در   روژآوا گردید. من اکنون این کتاب را ترجمه کرده ام و در سال 2016 

از طریق انتشارات Pluto Press عرضه خواهد شد. در دسامر 2014 من شخصا امکان سفر به   روژآوا 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 گزارش   های آملانی را ترجمه کرده بودم، بنابراین از آگاهی نسبتا خوبی برخوردار بودم. اما هیچ چیزی منی توانست مرا برای دیدن زنان 

165سانتی مرتی در یونیفورم که با خود کالشنیکف حمل کرده و اسکورت   های همه جا حارض ما بودند، آماده کند و هیچ چیزی منی توانست 

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 دیوار  های هر اتاق دیده می شد . 

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-Dem و Yekîtiya Star ، انقالبیونی که برای بنا نهادن شورا  ها و سایر نهاد  ها تالش بسیاری کرده 

بوند، گفتگو کرد. زمانی که مورای بوکچین زنده بود، من تاریخ انقالبی را مطالعه کرده و به وی در نگارش کتاب   هایی در این باره کمک 

کردم. اما دیدن این چنین چیز  هایی به چشم خود خارق  العاده بود. 

کومون   ها، TEV DEM، وزارت   های 22 گانەی کانتون  ها، شهرداری   ها و دادگاه   ها در حال مترین ایدە  های بر روی کاغذ نگاشتە شدە هستند. 

آنچە کە در واقعیت دیدید تا چە اندازە با اندیشه   های بوکچین هم خوانی  داشت؟

با ]احتساب هر[ دو هیئت) ]بازدید[ هیئت دوم در اکتر 2015 صورت پذیرفت(، کل زمانی را که من در   روژآوا گذرانده ام تقریبا 13 روز 

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 می گویم 

مبتنی است بر آنچه که توسط مردمی که می دانستند با صحبت کردن با ما ]درواقع[ با متام جهان صحبت می کنند، به من گفته شده 

است. تقریبا همه به این قضیه اشاره کردند که پروژه   روژآوا مخالف با دولت بوده و دولتی ندارد. رژیم منطقه را از لحاظ اقتصادی توسعه 

نیافته نگاه داشتە بود و درحالی که “رسمایه داری” حضور داشت، به جامعه رسو سامان نبخشید. و ]اکنون[ طبقه سیاسی متعهد به ایجاد 

یک اقتصاد مشارکتی است. مزارع ر  ها شده توسط رژیم اکنون به تعاونی   هایی کشاورزی تبدیل شده است. عالوه بر این مردم بیان می کردند 

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، نهاد  های خودگردان دموکراتیکی که آن  ها برای هیئت ما رشح دادند با بسیاری از آنچه که وی در نظر داشت)به عنوان 

حکومت شهرداری   های آزادی خواه( که اینجا کنفدرالیسم دموکراتیک یا خودمختاری دموکراتیک نامیده می شود، مطابقت دارد. در اساس 

کنفدرالیسم دموکراتیک )در بوکچین( مجمع شهروندان وجود داشت و )در   روژآوا( کمون. کمون   ها منایندگانی را به شورای کنفدرال در سطح 

محالت می فرستند، و شورای محالت منایندگانی را به منطقه می فرستد و منطقه به کانتون. در این ساختار چند الیه هامن گونه که بوکچین آن 

را رشح داده است، قدرت جریانی از پایین به باال دارد. آیا این واقعی است؟ در دسامر 2014 من شاهد برگزاری جلسه کمونی در قامیشلو 

بودم. در اکتر 2015 هیئت 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 روستا  های عرب نشین و ]مناطق مربوط[ به همه ملیت   های دیگر، وجود دارد. برخی چیز  ها مطابق با اندیشه بوکچین نبودند. 

مهمرتین آن  ها ]این است که[ بوکچین به مانند اوجاالن زنان را در اولویت قرار نداده است. بوکچین با متامی سلسله مراتب   ها 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 40 درصدی جنسیتی ]قدرت[ برای زنان و ریاست   های مشرتک و دو نفره را متصور نبوده است. من برای 

اطمینان یافنت از آنچه که اتفاق می افتد، نیاز به دیدن ]فرایند[ تصمیم گیری در جلسات کمون و به دنبال آن شورای محالت، شورای منطقه و 

سطح کانتون   ها 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 زبان   ها ]کُردی و عربی[ این امکان برای من وجود ندارد بنابراین برای چنین اطالعاتی من متکی به سایر محققین هستم . 

بەنظرتان در عمل آیا نهاد  های مجالس  قانون و کمیته های اجرائی در   روژآوا خواهند توانست خارج از هژمونی حزب اتحاد دموکراتیک عمل 

 کنند؟

هیئت منایندگی من در اکتر 2015 به 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 می کند و یا از باال به پایین؟ »ما ایده   ها را دریافت می کنیم و به اینکه مردم این ایده   ها را 

به ما بدهند، نیازمندیم« وی پاسخ داد، »و ما این نظرات را مورد بررسی قرار می دهیم و امکان تبدیل شدن آن  ها به قانون ]را می سنجیم[، 

ایده   های مردم را به قوانین و تصمیامت سیاسی ترجمه می کنیم« اما باید توجه داشت که این کامال هامن اجرای تصمیامت سیاسی از پایه 

نیست. بنابراین پرسیدم که شام چگونه ایده   های مردم را به دست می آورید؟ »ما کمون   های کوچکی در محالت داریم. نهاد  های محلی، 

مجلس، شورای اجرایی. مردم نیاز  هایشان 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 شهرداری   ها را داشتیم اما انتخابات پارملانی بخاطر حمالت دولت اسالمی به کوبانی و سایر 

نقاط، به تعویق افتاد« پرسیدم: آیا انتخابات طبق توافق اواخر سال 2014 دهوک برگزار خواهد شد؟ اشاره به توافقی که طبق آن احزاب هم 

تراز PYD و احزاب هم تراز ENKS  کرسی   های پارملان را به اشرتاک بگذارند. »توافق دهوک منحر به احزاب کُرد است. ما از توافق 

حامیت می کنیم. ما هیچ مشکلی با آن نداریم«. پرسیدم که آیا در شورای اجرایی که شام هدایت آن را بر عهده دارید احزابی بجز احزاب 

هم سو با PYD نیز وجود دارد؟ »مردم کُرد در ]ساختار[ خودگردانی دارای دوازده حزب هستند، در  های خودمدیریتی دموکراتیک بر روی 

همه احزاب باز است. من یکی از اعضای ENKS هستم.« من این را منی دانستم و لحظه ای مکث کرده و غافلگیر شدم. بعد  ها برای اینکه 

چگونه اکرم حسو به چنین موقعیتی دست پیدا کرده، این توضیح را یافتم: هشت ماه پیش وی این را برای گزارشگر IPS رشح داده بود، »ما 

تا زمانی که کمیته ای با 98 عضو برای منایندگی جوامع مختلف تشکیل شد، چندین جلسه مختلف داشتیم. آن  ها مسئول انتخاب 25 نفر از ما 

برای تشکیل حکومت کنونی بودند.« اینکه آن مجمع 98 نفره چگونه انتخاب شده است، روشن نیست . اما بیایید به عامودا باز گردیم. 

سپس پرسیدم که: بعضی ها می گویند که حزب اتحاد دموکراتیک سلطه ای ظاملانه دارد. نظر شام چیست؟ PYD حزبی کُردی مانند حزب   های 

دیگر اینجا است. کُرسی   هایی در پارملان دارد، بسیار محبوب است اما سلطه ای 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 رهران وجود ندارد. خودمدیریتی دموکراتیک به عقاید همه از جمله  ENKS، احرتام 

می گذارد،. مردم می توانند تصویر اوجاالن را در خانه   های 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 کمیسیون   های زنان برابری ]برای[ زنان را داریم. انقالب ما ]انقالبی[ برای همه 

برشیت است. ما کمیسیون   هایی درخصوص حقوق برش و دین داریم. جامعه ای نوین در حال بنا شدن در پرتوی خون شهدای ما است. 

خودمدیریتی دموکراتیک متکی به  Asayis،Sotoro ،YPJ ،YPG  است که همگی از   روژآوا محافظت می کنند«

سوال این است برای کاسنت از این قدرت عمل چە راهکار  هایی بە ذهنتان خطور می کند؟ بەعبارت دیگر چە تضمین   های دموکراتیکی وجود 

دارد کە مانع از آن شود تصمیم   ها از “باال بە پایین” تزریق  شوند؟

به نظر می رسد مردم   روژآوا 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 1917 اساسا  قرار بود سیستم چند الیه شوروی یا شورا  ها قدرت را در رسارس روسیه از پایه به اوج 

جریان دهد. اما زمانی که بلشویک   ها به قدرت رسیدند از نهاد  های بسیار خرد به عنوان کانال   های از باال به پایین قدرت استفاده کردند، در 

واقع سلطه ای توتالیرت.  اما ما در حال صحبت درباره جوامع انسانی هستیم دوست من، نه قوانین فیزیک. تضمینی وجود ندارد. فرمول   های 

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 مرانه ترین نقطه نظرات وی این 

بوده است که جامعه بایستی از جدایی سیاست و حکومت اطمینان حاصل کند. تنها شهروندان در جوامع]شهروندی[ می توانند در خصوص 

مسائل سیاسی تصمیم گیری کنند. نقش شورا  های کنفدرالی رصفا نظارت بر اجرای این تصمیامت است. به محض اینکه شورا  ها رشوع به 

تصمیم گیری   های سیاسی کنند، شام دیگر جریان پایین به باالی قدرت را نخواهید داشت. دومین ]نقطه نظر بوکچین[ این است که منایندگی 

شورا  های کنفدرالی بایستی وکالتی و قابل عزل باشد. انسان هایی نقش آن  ها رساندن تصمیامت اخذشده توسط جوامع شهروندی به مراتب 

باالتر است. اگر آن  ها در انجام ]این نقش[ با شکست مواجه شوند، مردم می توانند آن  ها را عزل کنند. اگر آن  ها 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  PYD شورای قانون گذاری کانتون، صحبت کردند، ما این مسئله را از نقطه نظری عملی در نظر گرفتیم. یکی 

از اعضای گروه من پرسید: فرض کنید کمون   های مختلف در یک محله بر روی مسئله ای 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 تصمیم گیری کند اما تصمیم نهایی در سطح کانتون گرفته خواهد شد. ما پرسیدیم که: »چه فاکتور  هایی برای 

تصمیم گیری وجود دارد؟ وی پاسخ داد: »تصمیامت بایستی در توافق با قرارداد  های 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 بین املللی حقوق برش، حقوق کودکان اشاره کرده ایم. این  ها زندگی ما را سازماندهی می کنند« من به خلو گفتم که: اکنون 

در مورد اینکه دست نوشته ای برای اصول اساسی جامعه وجود دارد که برای تصمیم گیری   ها به آن رجوع شود، قوت قلب یافتم. اما شام از 

چه راه   های دیگری در جلوگیری از تبدیل جریان پایین به باال به  حالت عکس آن استفاده می کنید؟ 

وی پاسخ داد: »کمون   های محلی تنها با مسائل محلی درگیراند. شورای قانون گذاری مسائل مربوط به همەی آحاد مردم کانتون را مورد بحث 

قرار می دهد« بله من از سایرین هم در   روژآوا شنیده ام که رصاحتا به این اصول اشاره می کنند: تصمیامت درباره یک موضوع به محلی 

ترین نهاد ذی صالح جهت رسیدگی ارجاع داده می شود. 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 منی کنند. این 

]ساختار[ نهاد  ها را نزدیک به مردم نگاه می دارد. این ]ساختار[ از توسعه بروکراسی جلوگیری می کند و این ساختار کنرتل مردم را بر مسائلی 

که مستقیام به آنها مربوط می شود، حفظ می کند. این راهی برای یک دموکراسی است که پاسخگوی مردم باقی می ماند)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 شگفت ام. پس از 

همه این   ها مردم در سطح کمون   ها بایستی حق اظ  هار نظر دربارەی مسائل مربوط به کانتون را هم داشته باشند. مسائل مربوط به جنگ و 

صلح همه را تحت تاثیر قرار می دهد. 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 شورا  های کانتونی می تواند به سادگی قدرت را در باال متمرکز کند. روز پس از مالقات هیئت با خلو، 

من در اجالس جهان نوین در ارتباط با حکومت شهرداری   های 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 می گفت: 

»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 رای گیری   ها بایستی عمومی باشد. متامی اطالعات سیاسی و سایر ]اطالعات[ جهت استفاده در تصمیم گیری   ها 

بایستی برای عموم در دسرتس باشد. همه چیز بایستی شفاف باشد. زمانی که مردم رشوع به پنهان کردن مسائل از یکدیگر کنند، منی توانند 

تصمیم گیری مناسبی داشته باشند و اگر اجازه یابند در پشت صحنه و با استفاده از اطالعات مخفی تصمیم گیری 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 می کند: »تنها امید برای   روژآوا Tev-Dem است« او یک بار این را به من گفت و به سازمانی اشاره کرد که مناینده انجمن   های 

مردمی مختلف است. ظاهر گفت که او فکر می کند جنبش جامعه دموکراتیک Tev-Dem   وسیله ای است برای انتقال خواسته   های 

گروه   های محلی به شورا  های کنفدرالی. من فکر می کنم به نکته درستی اشاره کرده است.   روژآوا انجمن   های اجتامعی شهروندی زیادی دارد 

و بسیاری از قدرت جامعه دموکراتیک در گرو قدرت آن  ها خواهد بود. آیا من فکر می کنم که سیستم   روژآوا کامال هامن ]سیستمی است[ 

که بوکچین آن را متصور بود؟ نه کامال، اما احتامال ]تصورات بوکچین[ ممکن است تا حدی فراتر از توانایی   های حقیقی برش باشد. آن  ها با 

مشکالت اجرایی در کشمکش اند که بوکچین به عنوان یک نظریه پرداز هرگز آن  ها را پیش بینی نکرد و من فکر می کنم که حتی اشتبا  هاتی 

که مردم   روژآوا ممکن است مرتکب شوند، به اهمیت آینده این ایده   ها مربوط می شود . 

در ظاهر امر نهاد  های قانون گذاری و اجرائی وظایفی برعهدە دارند و انتخابات آزاد در بیشرت عرصە  ها وجود دارد، اما آیا فکر منی کنید 

همزمان نیرویی فرا قانونی در کار است کە قدرتی بە آن تفویض شدە است کە می تواند راه را بر بیشرت تصمیامتی کە در راستای منافع خود 

 منی بیند، سد کند؟

فکر می کنم منظور شام از »نیروی فراقانونی« بایستی پ.ک.ک باشد. البته که بسیاری از بازیگران روژآوا زمانی را در کوهستان   های قندیل 

گذرانده و در پ.ک.ک ریشە دوانیدەاند. اما آن  ها ناگزیرند که هرگونه ارتباط فعال در زمان حال را انکار کنند. به نظر می رسد شام از من در 

مورد اتفاقات پشت پرده سوال می پرسید و مطمئنا من اطالعی از آن ندارم. پروفسور آمریکایی مطالعات کُرد  ها، مایکل گانرت در کتاب خود: 

بیرون از ناکجا: کُرد  های 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 صحنه   روژآوا به پیش می برد. » در حقیقت رهری پ.ک.ک در کوهستان   های قندیل و عبدالله اوجاالن در امرالی کسانی هستند 

که از طریق فرماند  هان مسئول PKK/PYD درمناطق مختلف، حکمرانی می کنند.« چه شاهدی گواه بر این ادعاست؟ »هامنطور که در 

سپتامر 2013 اعالم گردید که شاهین سلو از کوبانی فرمانده کل واحد   های نظامی PYD/YPG در 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[ 

منی کند. YPG و YPJ بخشی از سیستم   روژآوا هستند؛ آن  ها در خودمدیریتی دموکراتیک مسئولیت برعهدە داشتەاند و به شیوه ای 

دموکراتیک هدایت می شوند فرماند  هان آن  ها از طریق رتبه و پیشینه انتخاب می شوند. بیایید فقط جهت پیشرد 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 می تواند  از طریق ساختار فرماندهی، جامع های بسیار مستبدتر خلق کند و حتی جامعه ای متعهد به دموکراسی رادیکال را 

تحت شعاع  قرار دهد. مطمئنا هر روزه تصمیامت نظامی گرفته می شود 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 د  هام، حسو کە نخست وزیر است یا خلو کە رئیس 

شورا است و نیز سایرین، اقشار باال به نظر کامال پر جمعیت می رسند ]که[ بدون شک دلیل آن جنگ است. آیا ما تصور می کنیم که آن  ها از 

خواسته   های پایین به باالی شهروندان، بدون به کار گرفنت قضاوت شخصی شان، اطاعت می کنند؟ پس چه نیازی به افراد کاردان و با استعداد 

در باال وجود خواهد داشت؟ هیچ چیز اشتباهی درباره رهری به وسیله افراد باتجربه وجود ندارد تا زمانی که این رهران به سطوح پایه 

پاسخگو باشند. اگر ]سطوح[ پایه آن  ها 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 می تواند 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 جامعه ای بدون تکنولوژی نظامی پیچیده، به مانند   روژآوایی که متکی به 

رسبازان مسلح خود است تا جت   های جنگی، صادق است. در مورد آتن باستان فکر کنید هوپلیت، جنگجویان ارتش همچنین شهروندان 

جوامع مردمی قانون گذاری اکلسیا بودند، و هم زمان نیز به عنوان پاروزن   های نظامی مورد نیاز نیروی دریایی و کشتی   های جنگی ترایریمز 

انجام وظیفه می منودند و مشارکت   های دموکراتیک را به سطوح پایین تر گسرتش می دادند. بنابراین جوامع ]درحال[ جنگ به طور متناقضی 

ویژگی   های دموکراتیک را تصدیق کرده و یا گسرتش می دهند. 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 کُرد  ها، اعراب، مسیحیان و ترکمن   ها و همه گروه   های دیگر است. اگر چیز دیگری جز در جهت ]تحقق[ بسیج 

مردمی نباشد، دموکراسی بایستی ]حامل[ برخی حقیقت   ها باشد.  

یادداشت   های سفر آخرتان را کە می خواندم، متوجە تالش شام برای اظهار “نوعی ترس و هشدار” نسبت بە برخی از مشاهداتتان دربارەی 

  روژآوا شدم، مایلم رصیحا بگوئید چە چیز یا چیز  هایی بر  نگرانی شام می افزاید؟

شام احتامال به مقاله من »تناقضات یک ایدئولوژی ر  هایی بخش« اشاره می کنید. ایدئولوژی من قبال نوشته ام که ایدئولوژی در   روژآوا نیرویی 

قدرمتند است و فکر می کنم که تعهد به ایدئولوژی عبدالله اوجاالن جامعه را ایجاد کرده و آن را در کنار هم نگاه می دارد و به طور هم زمان 

جامعه نیز آن ایدئولوژی را تقویت می کند.   روژآوا یک جامعه کوچک است، ارتباط آن با بسیاری از نقاط دنیا قطع گشته است )به سبب 

خصومت   های ترکیه و تحریم   ها ( و توسط جنگ محصور گشته است. میزان همبستگی جمعی باال بوده و به نظر می رسد مردم آرزو  های 

 YPJ و YPG یکسانی را به ویژه برای پیروزی   های نظامی، به اشرتاک می گذارند. مردم حامیت کرده، در جنگ رشکت می کنند و در قالب

پیروزی   هایی را کسب می کنند. حامیت   ها قطعا بایستی افزایش یابد. این پیروزی   ها دموکراسی را تصدیق کرده و احتامال ]سبب[ حصول 

اطمینان از آینده دموکراسی می شود. اما هامن طور که در جا  های دیگر اشاره کرده بودم، در همه جوامع مردم نسبت به ایدئولوژی حاکم 

واکنش متفاوتی نشان می دهند. برخی از آن  ها در مورد سیستم حاکم بسیار مشتاق اند، برخی حامیتی منفعالنه دارند، برخی عقیده خاصی 

ندارند و برخی شورشی خواهند بود، زیرا این در ذات آن  ها است که شورشی باشند و برخی به مشکالت حقیقی هامن گونه که هستند توجه 

می کنند. 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 بخش   های و طیف سیاسی یا تالش برای ریشه کن کردن 

آن  ها، وجود ندارد. همیشه مردمی وجود خواهند داشت که با نظر عمومی غالب مخالف اند و یا باید وجود داشته باشند و پرسش اینجاست 

که جامعه بایستی در مورد ]این مردم[ چه کاری انجام دهد. من فکر می کنم که هر جامعه ای بایستی به همەی طیف   های سیاسی اجازه 

]حضور[ دهد و افراد دارای نقطه نظرات بایستی امکان دفاع از مواضع خود را داشته باشند. من این قضیه را متناقض یافته ام. 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 تجربه   های 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 تفاوت   های فردی از 

جمله تفاوت   های سیاسی، کنار آید .

بریتانیا و آملان هم بە آسامن سوریە رسیدند، این جنگ نیابتی روز بە روز بە تنگنا  های باریک تری هدایت می شود، بەنظرتان مقامات   روژآوا 

خواهند توانست هامن خط سوم مورد ادعایشان را حفظ  کنند؟ 

اساسا مسیر سوم »نه ]از[ اسد] می گذرد[ و نه از ارتش آزاد سوریه/النره« اکنون که روسیه وارد جنگ سوریه شده است، ما مسیر سوم 

دیگری داریم »نه ایاالت متحده/بریتانیا و نه روسیه«. من فکر می کنم که این عاقالنه است، به ویژه از زمانی که کُرد  ها اهمیت عظیم خود 

به عنوان مبارزان زمینی را مکررا اثبات کرده اند. ]این وضعیت[ به آن  ها قدرت نفوذ به هر دو طرف - هم ایاالت متحده و هم روسیه- را 

 داده و آن  ها باید از آن استفاده کنند. 

برگردیم بە بوکچین و اوجاالن، در نوشتە  های آخرتان بەوضوح می شود فهمید مدت   هاست روی اوجاالن و نوشتە  هایش مترکز کردەاید. چە 

چیز  هایی این دو را بە هم وصل می کند و چە نقاط اختالف یا بعضا  متناقضی خط این دو را از هم جدا می کند؟

هامنطور که قبال نوشته ام هر دوی آن  ها زمانی مارکسیست - لنینیست بوده که خودشان را به اشرتاکیون طرفدار محیط زیست و 

دموکرات   های طرفدار مجامع مردمی گذار داده اند. هر دوی آن  ها از طریق گذشته مارکسیستی خود به طرق مختلفی طبقه بندی شده و بر 

آن غلبه کردند، اما هر دو انقالبی و ضد رسمایه داری باقی ماندند و هر دو مخالف دولت-ملت اند. هر دو تاریخ نوشتند و رشحی دیالکتیکی 

از ظهور سلسله مراتب و سلطه دولت   ها از ماقبل تاریخ تا زمان حال، ارائه دادند. هردوی آن  ها با توامنندسازی مردم در سطح توده و ایجاد 

جامعه ای اکولوژیک به عنوان جایگزینی برای سیستم رسمایه داری حارض، درگیر شدند. متاسفانه نوشته   های اوجاالن در زندان به طور کامل 

به انگلیسی ترجمه نشده اند برای منونه خوانندگان انگلیسی زبان هنوز به »جامعه شناسی آزادی« که اغلب به آن ارجاع دادە می شود، 

دسرتسی ندارند. پس اطالعات من هم کامل نیست. فقط می خواهم اینجا به نکته ای اشاره کنم، که ممکن است به   روژآوا و بنا نهادن 

جامعه ای 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 می گردد، به درستی اشاره شد که متد  های علوم 

طبیعی قابل استناد برای علوم انسانی و زندگی ارگانیک نیستند، آن اعداد برای تجربیات انسانی قابل استناد نیستند و توانایی رشح مسائل 

غیرقابل اندازه گیری مانند فلسفه و اخالق و ]علوم[ مانند آن  ها را ندارند. همه این   ها درست است. اما هنوز  بخش   هایی از جامعه وجود 

دارد که اعداد برای آن  ها مفید است، چیز  هایی که قابل اندازه گیری اند. در حقیقت من فکر می کنم که در دنیای حقیقی هر جامعه پویایی 

مانند   روژآوا، به علوم اجتامعی نیاز دارد تالش برای ]ادامه حیات[ بدون آن  ها مشکل ساز خواهد بود. هر جامعه ای از جمله   روژآوا، به 

اقتصاد، علوم سیاسی، جمعیت شناسی، جغرافیا نیاز دارد. اعداد و آمار منی توانند همه آنچه را که در جامعه رخ می دهد، توضیح دهند، البته 

که نه، اما این بدان معنی نیست که آن  ها هیچ سودی ندارند. اعداد برای جامعه و برای دانسنت مسائل مهم آن، رضوری است. برای دانسنت 

اینکه چه تعداد مردم در آن ]جامعه[ زندگی می کنند، برای مثال بایستی یک رسشامری وجود داشته باشد. جامعه ای که می خواهد 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 آن  ها اطالعات در 

دست داشته باشد. نه برای ایجاد مزاحمت، رسکوب یا جاسوسی آن  ها بلکه برای خلق سیاست   های مفید در ارتباط با آن  ها و کمک به بهبود 

زندگی   هایشان.  من متوجه این هستم که بخش اعظم اقتصاد   روژآوا اکنون به جنگ اختصاص یافته است. اما با این حال به ویژه برای 

جامعه ای که خواستار حکومتی دموکراتیک است، بایستی اطالعات مربوط به آن در اختیار عموم قرار گیرد. شهروندان یک دموکراسی 

بایستی تصمیم گیری کنند، برای منونه ]در خصوص[ چگونگی تخصیص پول   ها. اما برای تصمیامت ]مربوط به[ بودجه، شهروندان به اطالعات 

اقتصادی نیاز دارند. چنین اطالعاتی بایستی شفاف و در دسرتس عموم باشند. اگر حیات اقتصادی جامعه ای شفاف نباشد، در  های آن به روی 

فساد باز خواهد بود. من منی گویم که اینجا فساد وجود دارد، می خواهم بگویم که علوم اجتامعِی اقتصادی نه تنها برای سیستم مالِی شفاف 

بلکه برای خود دموکراسی نیز، رضوری است و علوم اجتامعی نیازمند کسب اطالعات درباره سایر چیز  ها مانند رشایط زنان نیز هست. چه 

تعداد از زنان در سال گذشته خشونت خانگی را تجربه کرده اند؟ در مورد چند همرسی، ازدواج   های اجباری و تجاوز چطور؟ وضع قوانین 

طرفدار زنان چه تاثیری بر این مسائل خواهد داشت؟ این سوء استفاده   ها 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 می پذیرد. علوم اجتامعی می تواند اطالعاتی 

رضوری جهت خلق سیاست   های بهداشتی )شیوع بیامری   ها و سایر مسائل بهداشت عمومی(، برای برنامه ریزی شهری و پاکسازی آلودگی   ها و 

موارد دیگر، ارائه کند. امیدوارم هرچه که من در اینجا بیان داشته ام، بدیهی بوده و در   روژآوا انجام شود. این  ها 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 در   روژآوا می داشتند؟

فکر می کنم که هر موقع امکان آن را می یافت به   روژآوا سفر می کرد، مشارکت می منود، پیشنهاد می داد، الهام می بخشید و همکاری می کرد. 

او تالش می کرد به ایجاد دموکراسی کمک کند؛ به رسارس خاورمیانه سفر کرده و تالش می کرد انقالب را به فراتر از مناطق کُرد  ها و در رسارس 

منطقه گسرتش دهد. و در مورد آن با رسارس جهان سخن می گفت، با هر کسی که ]به او[ گوش فرا می داد. این چیزی است که همه ما 

کسانی که از آنجا بازدید می کنند بایستی مانند تعهدی اخالقی آن را ادا کنیم . 

*جانت بیئل نویسنده کتاب اکولوژی یا فاجعه: زندگی مورای بوکچین، است که در سال 2015 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انتشار 

یافت. 
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ــي از ســه پديده اي)كاپيتاليســم،  صنعت گرايي)اندوسرتياليســم( ي

ــه ي  ــه خصيص ــت ك ــم( اس ــي و اندوسرتياليس ــت  ـ ملت گراي دول

مدرنيتــه ي كاپيتاليســتي ـ به منزلــه ي ذروه ي متــدن مركــزي و 

ــت  ــد. صنع ــخص مي كن ــقوط آن ـ را مش ــاز س ــال آغ ــن ح در ع

عرصــه اي اســت بــه درازاي تاريــخ حيــات اجتامعــي انســان و 

ــي  ــخ دقيق ــراي آن تاري ــوان ب ــي او. مني ت ــرد اجتامع ــول خ محص

را متصــور گشــت چــرا كــه متامــي ابزارهــاي ســاخته و پرداختــه ي 

دســت انســان جهــت رفــع نيازهــاي اجتامعــي و بــه عبــارت ديگــر 

انطبــاق و ســازگاري بــا طبيعــت در ايــن عرصــه جــاي مي گرينــد. 

ــم  ــا ســنگي جــال داده  شــده بگريي ــه از ســاده ترين آنه ــراي منون ب

ــت آن را  ــه مي بايس ــك امروزيــن ـ ك ــتگاه هاي متام اتوماتي ــا دس ت

نتيجــه ي يــك تكامــل و فرگشــت تاريخــي و در عــن حال پروســه اي 

ــي در گســرته  و چارچــوب صنعــت  به هم پيوســته دانســت ـ همگ

جــاي مي گرينــد. موضــوع اســايس صنعــت، ابزارهــاي توليــدي 

مي باشــد كــه مســتقيام بــا حيــات اجتامعــي رابطــه دارنــد. 

ــتي آن را  ــه و نبايس ــه جامع ــص ب ــت مخت ــده اي اس ــت پدي صنع

محصــول دولــت كــه قريــب بــه ۵۰۰۰ ســال از عمــر آن مي گــذرد 

دانســت. چراكــه ايــن ۵۰۰۰ ســال تنهــا نزديــك بــه دو درصــد از كل 

حيــات انســان را شــامل مي گــردد؛ هنگامــي كــه۹۸ درصــد مابقــي 

ــاين  ــرش زم ــن ب ــه اي ــه ك ــم، البت ــر بگريي ــاين را در نظ ــات انس حي
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باران بریتان

 انسان- خـــــــــدا

مني توانــد چنــدان زيــاد باشــد. امــا در ايــن فاصلــه ي زمــاين بــا نهادينگــي تدريجــي و نريومندشــدن دولــت، عرصــه ي صنعــت آرام آرام 

شــكيل انحصــاري گرفتــه و همزمــان بــا نهادينگــي مدرنيتــه ي كاپيتاليســتي ســايه ي شــوم بــورژوازي آن را دربرگرفتــه اســت. عرصــه ي 

ــه و مشــتي  ــي كــه در خدمــت انباشــت ســود و رسماي ــي دارد امــا هنگام ــي خنث ــاك نيســت و حالت صنعــت به خــودي خــود خطرن

منفعت طلــب كــه حتــي ده درصــد كل جامعــه را هــم تشــكيل مني دهنــد، قــرار گــريد و نــه در خدمــت بــرآوردن نيازهــاي اجتامعــي، 

آن هنــگام اســت كــه فالكــت آغــاز مي شــود. مولــف ايــن مقالــه ســعي نــدارد تــا بــه  جزييــات چگونگــي تكويــن پديــده ي صنعــت و 

صنعت گرايــي بپــردازد، امــا ارائــه ي شــامي كيل از آن، نتايجــي كــه بــدان منجــر شــد و اشــاره بــه فالكت هــاي زيســت محيطي نــايش 

ــي  ــود: صنعت گراي ــرح من ــت را مط ــن دس ــش هايي از اي ــاز پرس ــوان در آغ ــل مي ت ــن دلي ــد بود.به هم ــده نخواه ــايل از فاي از آن خ

چيســت و چــه رابطــه اي بــا انقــالب صنعتــي دارد؟ آيــا مي تــوان آن را بــا انقــالب صنعتــي يــي دانســت؟ چــه رابطــه  اي ميــان ايــن 

پديــده و زيســت بوم وجــود دارد؟ چــرا مي بايســت تخريبــات زيســت محيطي را كــه ابعــادي جهــاين به خويــش گرفته انــد و نه تنهــا 

حيــات انســاين بلكــه متامــي ســياره را بــا خطــر نابــودي روبــه رو ســاخته اند از نتايــج صنعت گرايــي دانســت؟ و دســت آخــر اينكــه 

در برابــر خطــرات نــايش از آن چــه بايــد كــرد، از كجــا بايــد آغــاز منــود و آلرتناتيــو چيســت؟ 

ــم، شــايد  ــه دهي ــي اســت ارائ ــاريس آن هــامن صنعت گراي ــي بســيار فــرشده از اندوسرتياليســم كــه معــادل ف ــم تعريف اگــر بخواهي

صحيح تريــن و ســاده ترين تعريــف ايــن باشــد: صنعت گــري را بــا ديــد يــك منبــع ســود نگريســنت. هنگامــي كــه عرصــه ي صنعــت 

كــه مبتنــي بــر انباشــت تجربــه ي هــزاران ســاله ي جامعــه ي انســاين اســت، بــا هــدف ســود و رسمايــه از ســوي رسمايــه داران غصــب 

و انحصــاري مي گــردد، صنعت گرايــي بــه ميــان مي آيــد. كاپيتاليســت ها بــا مبــدل كــردن صنعــت بــه ابــزاري بــراي حاكــم شــدن بــر 

جامعــه، آن را بــه نريويــي مرگبــار مبــدل كرده انــد. پــس از ســده ي ۱۷ كــه تحــوالت در علــوم،  خاصــه علــوم تجــريب و پيرشفت هــاي 

تكنولوژيــي راه را بــر توليــد مضاعــف و آســان بــدون اتــكا بــه  نــريوي يــدي گشــود، ايــن عرصــه بالفاصلــه دقــت رسمايــه داران را بــه 

خويــش معطــوف ســاخت و آنــان بــدون آنكــه زمــان را از دســت دهنــد ايــن عرصــه را تحــت انحصــار خويــش درآوردنــد. ايــن يــي از 

ــا زمــاين كــه آن را  خصلت هــاي اســايس رسمايــه داران مي باشــد، هركجــا كــه بــوي ســود بــه مشام شــان بيايــد رد آن را مي گرييــد و ت

در اختيــار نگرييــد از پــاي مني نشــينند. توليــد انبــوه بــا هزينــه ي بســيار كــم، چيــزي نيســت كــه شــامه ي بســيار نريومنــد رسمايــه داران 

نتوانــد آن را درك كنــد. 

نكتــه اي را كــه مي بايســت بــر روي آن تاكيــد مناييــم ايــن اســت كــه نبايســتي برداشــتي چنــن داشــت كــه گويــا خــود پديــده ي صنعــت 

ــي مقــر و موجــد متامــي فجايــع اجتامعــي و  ــي دو ســده ي اخــري در قالــب انقــالب صنعت ــي ي و به ويــژه كيفيــت عرصــه ي صنعت

در راس آنهــا تخريبــات زيســت محيطي اســت)اگر از ديــد اكولــوژي اجتامعــي بــه مســاله بنگريــم مني توانيــم بــه راحتــي از كنــار آن 

ــر زيســت بوم  ــه ي بخــش اجتناب ناپذي ــات انســان به منزل ــط زيســت  يب درنــگ حي ــري در محي ــن تغي ــم؛ چــرا كــه كوچكرتي گــذر منايي

ــگ  ــي انســاين تن ــر زندگ ــج عرصــه را ب ــا به تدري ــه نه تنه ــد ك ــان گســرته اي برخوردارن ــع از چن ــرار مي دهــد(. فجاي ــري ق را تحــت تاث

كرده انــد بلكــه خــود كــره ي زمــن را بــا نابــودي مواجــه ســاخته اند. هامنگونــه كــه اشــاره  منوديــم صنعــت به خــودي خــود پديــده اي 

اســت خنثــي،  امــا اگــر در انحصــار يــك طبقــه ي شــوم و بــه دور از اخــالق اجتامعي)بــورژوا،  خرده بــورژوا، كاپيتاليســت و كســاين از 

ــه باشــد، مي بايســت فاتحــه ي  ــاً ســود و رسماي ــريد و هــدف از كاربســت آن رصف ــن دســت كــه همگــي از يــك قامشــند( قــرار گ اي

ــد! ــز را خوان همه چي

 نزديك تريــن مثــايل را كــه مي تــوان بــراي صنعــت و پديــده ي صنعت گرايــي زد و بــدان تشــبيه منــود هامنــا انــرژي هســته اي اســت؛ 

اگــر ايــن انــرژي در خدمــت جامعــه قــرار گــريد و در تناســب بــا زيســت بوم باشــد البتــه كــه مي توانــد فوق العــاده ســودمند باشــد 

امــا هنگامــي كــه همــن انــرژي مبــدل بــه مبــب امتــي شــود پتانســيل ايــن را دارد كــه نه تنهــا حيــات انســاين بلكــه متامــي كــره ي 

خــايك را نيــز بــا تهديــد انقــراض و نابــودي مواجــه ســازد. صنعــت نيــز دقيقــاً برخــوردار از همــن خصيصــه و كاركــرد مي باشــد. خــود 
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صنعــت عرصــه اي اســت غريقابــل تفكيــك از حيــات اجتامعــي و پديــده اي اســت كــه بــا انســانيت گــره خــورده اســت. مني خواهــم 

وارد مباحــث فلســفي؛ شــايد ايــن تشــبيه مــن فروكاســت دهي بيــش از حــد انگاشــته شــود امــا آنچــه كــه ســبب شــده اســت كــه 

موجــودي به نــام انســان را انســان بناميــم ايــن اســت كــه ايــن موجــود بــا توســل بــه هــوش تحليــيل اش اقــدام بــه ســاخنت و يــا هــامن 

ــت انســاين و  ــا موجودي ــده اي اســت گره خــورده ب ــن صنعــت پدي ــش منــوده اســت. بنابراي ــع نيازهاي ــد و رف ــع در راســتاي تولي صن

توجيهــي بــراي حيــات اجتامعــي، امــا اگــر همــن پديــده در خدمتــي مشــتي انحصارگــر قــرار گــريد و از حالــت ابــزاري بــراي خدمــت 

بــه جامعــه خــارج گــردد و خــود بــه هدف)ســود و رسمايــه( مبــدل گــردد البتــه كــه حتــي تصــور نتايجــش مي توانــد وحشــت زا باشــد. 

متاســفانه آنچــه كــه امــروز شــاهد آنيــم نيــز به حقيقت پيوســنت كابــويس اســت كــه انســانيت هميشــه از آن هــراس داشــته اســت. آيــا 

عــري را كــه كتــب مقــدس هميشــه از شــومي آن بحــث به ميــان آورده انــد و انســانيت را از آن برحــذر داشــته اند، مني توانــد هــامن 

ــي متامــي پيش گويي هــاي كتــب مقــدس واقعيــت يافته انــد. ــي مي گوييــم؟! گوي عــري باشــد كــه امــروزه بــدان عــر صنعت گراي

در كتــاب جامعه شــنايس آزادي، رهــر آپــو به شــكيل رصيــح بــه موضــوع دورگردانيــدن صنعــت از ابــزاري بــراي خدمــت بــه  جامعــه 

اشــاره مي منايــد كــه ذكــر آن مي تــوان روشــنگرانه باشــد:»صنعت نيــز هامننــد عقــل و خــرد اگــر در خدمــت جامعــه باشــد، ارزشــمند 

اســت. معضــل نــه در خــوِد صنعــت بلكــه در شــيوه ي كاربســت آن نهفتــه اســت. صنعــت، امكاين ســت هامننــد انــرژي هســته اي. 

ــه  ــي گرفت ــع اكولوژي ــه از فجاي ــل شــود ك ــزاري تبدي ــه اب ــن اســت ب ــه كار رود، ممك ــا ب ــع انحصاره ــه در راســتاي مناف ــي ك هنگام

ــا هــدف ســود،  ــه كاربســت صنعــت ب ــن در حاليســت ك ــرار دهــد. اي ــد ق ــورد تهدي ــراوان م ــه نســبت ف ــات را ب ــا جنگ هــا، حي ت

ــه ي  ــري جامع ــوده اســت. در مس ــع من ــز ترسي ــب زيســت محيطي را ني ــان بســيار برجســته شــده، تخري ــه در روزگارم ــه ك هامن گون

ــوِد  ــش رود، خ ــه پي ــر اين گون ــد. اگ ــت مي گرين ــه رسع ــان را ب ــاي انس ــاي ارگان ه ــا ج ــد. ربوت  ه ــت راه مي پيامي ــه رسع ــازي، ب مج

انســان يب مــورد و نابايســت خواهــد شــد.«

ــت  ــر بجــا باشــد ماهي ــك و اگ ــت ايدئولوژي ــه ماهي ــم و در ادامــه ب ــز خاطرنشــان منايي ــه ي ديگــري را ني در اينجــا مي بايســتي نكت

دينــي صنعت گرايــي بپردازيــم. تصــادم انقــالب صنعتــي و انقــالب يــا به عبــارت صحيح تــر ضــد انقــالب بــورژوازي در اروپــاي غــريب 

ســبب شــده كــه گاهــا چنــن تصــور گــردد كاپيتاليســم و يــا رسمايــه داري را موجــد و منشــا ايــن انقــالب بداننــد و انقــالب صنعتــي را 

مخلــوق كاپيتاليســم. در حاليكــه ايــن دو پديــده دو مقولــه ي كامــالً جداگانــه مي باشــند. انقــالب صنعتــي در ســري پيرشفــت جامعــه ي 

انســاين دقيقــاً همچــون تثليــث روشــنگري، رفرماســيون و رنســانس محصــول تجــارب چنديــن و چنــد هزارســاله ي تحــول و تكامــل 

جامعــه مي باشــد. هامنگونــه كــه اشــاره منوديــم صنعــت و پيرشفت هــاي صنعتــي در طــول تاريــخ حيــات اجتامعــي هميشــه وجــود 

داشــته اند؛  آنچــه كــه ايــن انقــالب را در مقــام دومــن انقــالب پــس از انقــالب كشــاورزي، متاميــز و برجســته مي ســازد در كيفيــت 

و جهــي اســت كــه انجــام داده اســت. نكتــه ي كليــدي كــه موضــوع بحــث مــا نيــز مي باشــد ايــن اســت كــه چــه كســاين و يــا چــه 

اقشــاري از ايــن انقــالب ســود جســته اند. 

ــدان هميشــه  ــا قــرشي اســت كــه جامعــه نســبت ب ــه مي خواهــد باشــد ام ــش هرچــه ك ــورژوا و  كاپيتاليســت،  عنوان ــه دار،  ب رسماي

ســوءظن داشــته و چنــدان نظــر خوشــايندي در رابطــه بــا آنهــا نداشــته اســت. آنــان در طــول هــزاران ســال هميشــه در اليه هــا و 

ــه  ــري فرانســه ك ــژه انقــالب كب ــا به وي ــي در اروپ ــل از انقالب هــاي مردم ــا قب ــان ســاخته اند و ت ــش را نه ــي خوي شــكاف هاي اجتامع

ــز اطــالق مي گــردد،  روي ظهــور در جامعــه را نداشــته اند. بديــن جهــت تــوان  ــه اشــتباه بدان هــا انقالب هــاي بــورژوازي ني گاهــاً ب

ابــراز وجــود مســتقيم را نداشــته  اند، زيــرا كــه اخــالق اجتامعــي مانــع از چنــن امــري شــده اســت. انقالب هــاي ســده هاي ۱۷ و ۱۸ 

در اروپــا انقالب هــاي مردمــي و بــا محوريــت آزادي،  برابــري و بــرادري بودنــد؛  شــايد حتــي كــي بــه فكــرش هــم خطــور مني كــرد 

كــه طبقــه ي بــورژوازي مهــر خويــش را بــر ايــن انقالب هــا بزنــد،  امــا گويــي همــه ي رشايــط دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ايــن 

ــا از نظام هــاي  ــذار اروپ ــه ي گ ــه در مرحل ــود ك ــن ب ــا اي ــريوزي آنه ــل پ ــي از اســايس ترين دالي ــد. ي ــه در آي ــدان ب ــريوز از مي ــرش پ ق

ــك  ــن ي ــد. اي ــي بزنن ــر انقالب هــاي مردم ــش را ب ــام خوي ــي توانســتند ن ــد و به راحت ــرش بودن ــان ســازمان يافته ترين ق مونارشــيك، آن

ــدان  ــريوز مي ــه و ســازماندهي را داشــته باشــد، پ ــي و پتانســيل مداخل ــون مراحــل گــذار و كائــوس مي باشــد. هــر آن كــه تواناي قان

خواهــد بــود. و اينچنــن بــود كــه رسمايــه دار زنجريهــاي چندهزارســاله را پــاره  كــرد و خويــش را  خداونــدگار، صاحــب دولــت و ملــت 

و حتــي گســتاخانه خــود ملــت عنــوان كــرد. او كــه اكنــون پــريوز ميــدان شــده  بــود،  بــه  شــدت نيــاز بــه ايجــاد تغيــري بنياديــن در 

ــي جامعــه را احســاس مي كــرد. چــرا كــه مرحلــه،  مرحلــه ي انقــالب بــود و او مي بايســت از همه چيــز بــه   ســاختار فكــري و ذهنيت

ــرد. ــش بهــره مي ب نفــع خوي

ــي بــود؛  انقــاليب كــه در آن  از ســويي مســاله ي تكويــن ملــت مطــرح شــده بــود و از ســوي ديگــر نيــز اروپــا شــاهد انقــالب صنعت

توليــد از نــريوي يــدي گسســته بــود و بــه ماشــن هاي بخــار و ذغال ســنگ و ... ســپرده شــده بــود. امــكان نداشــت كــه ايــن عرصــه ي 

ــرد  ــا پيش ــرد. ب ــتفاده را ب ــت اس ــده نهاي ــورد يادش ــر دو م ــورژوازي از ه ــد. ب ــب ننامي ــود جل ــه خ ــه او را ب ــودزا توج ــدت س به ش

ــاد.  ــاد نه ــه اســت( را بني ــز ســود و رسماي ــه ذروه ي مترك ــت )ك ــت ـ مل ــي دول ــش يعن ــوب خوي ــاد ســيايس مطل ــي نه ــن ميل گراي دي

ــي و  ــز مي باشــد هــامن صنعت گراي ــه ي ديگــرش كــه موضــوع بحــث مــا ني ــه اســت. پاي ــه ي مدرنيت ــي از ســه  پاي دولــت ـ ملــت ي

يــا اندوسرتياليســم مي باشــد. ايــن مقولــه نيــز حالتــي كامــالً ايدئولوژيــك دارد. حتــي مي تــوان آن را نيــز نوعــي ديــن دانســت. ديــن 

طبقــه ي بــورژوا! جهــت آنكــه قــادر بــه واشــكايف دقيــق و نتيجه گــريي منطقــي از ايــن تحــوالت داشــته باشــيم مي بايســت تحليــيل 

كامــالً جامعه شناســانه و تاريخــي از مســاله ي ژاكوبنيســم در فرانســه، هلنــد و بريتانيــا داشــته باشــيم كــه در حوصلــه ي ايــن مقــال 

نيســت)گاها برخــي آنچــه را كــه بــدان ژاكوبنيســم اطــالق مي گــردد رصفــاً محــدود بــه فرانســه مي داننــد ايــن مــورد صحيــح اســت 

امــا در ايــن مبحــث منظــور هامنــا روح و انديشــه ي ژاكوبنيســم مي باشــد كــه بســيار پيشــرت از فرانســه در بريتانيــا روي داده بــود(. 

امــا بــراي آنكــه بدانيــم كــه بــورژوازي انقــاليب چگونــه توانســت پــريوز ميــدان گــردد شــناخت ايــن مســاله رضورت دارد و مي تــوان 

در مقالــه اي جداگانــه بــدان پرداخــت. خواننــده بــراي درك بهــرت ايــن پديــده مي توانــد بــه نقشــه ي راه رهــر آپــو مراجعــه منايــد.

هنگامــي كــه طبقــه ي بــورژوازي به عنــوان طبقــه ي انقــاليب بــر رسكار آمــد، بــه ازميــان برداشــنت قالب هــاي منجمدشــده و پوســيده ي 

ديــن قــرون  وســطي كــه فئوداليتــه و حاكميــت ارشاف را توجيــه مي كــرد نيــاز داشــت. به همــن جهــت نيــز ديــن جديــد خــود يعنــي 

ماترياليســم و پوزيتيويســم را بســط و گســرتش داد. از نقطه نظــر هــدف، ايــن ديــن هيــچ تفــاويت بــا ديــن گويــا خدايــي و آســامين 

قــرون وســطي نداشــت. چــرا كــه هــردو در راســتاي تخديــر ذهــن،  ازخودبيگانگــي و توجيــه وضــع موجــود بــه كار گرفتــه مي شــدند. 

ــز اســايس ترين  ــم، ماترياليســم ني ــه در نظــر بگريي ــت و فئوداليت ــه ارشافي ــرون وســطي را توجي ــن در ق ــر اســايس  ترين هــدف دي اگ

هدفــش توجيــه مرف گرايــي، مادي گرايــي، از ميــان برداشــنت اخــالق اجتامعــي و رد متافيزيــي بــود كــه اخــالق و متامــي ارزش هــاي 

جامعــه نيــز در ايــن عرصــه جــاي مي گرينــد. براســتي نيــز مي بايســت آن را بت پرســتي مــدرن و هــزاران مرتبــه بدتــر از بت پرســتي 

هــزاران ســال پيــش در نظــر گرفــت. 

ــي ســوق داده نشــود و محتــواي اخالقيــش را از دســت ندهــد،   مي خواهــم ايــن را بگويــم تــا زمانيكــه جامعــه به ســوي مرف گراي

ــن كاپيتاليســت جهــت  ــر نخواهــد داشــت. بنابراي ــراي نظــام درب ــداين ب ــان رشــد نخواهــد كــرد و ســود چن ــز آنچن ــي ني صنعت گراي

ــي كــه هــر نــوع  ــي گشــنت بــا او مجبــور بــه نشــان دادن طريــق و ديــن نويــن خويــش مي باشــد. دين نيــل بــه خدايش)ســود( و ي

اقدامــي از يب اخالقــي گرفتــه تــا فجيع تريــن نــوع تخريبــات زيســت محيطي را رصفــاً به خاطــر كســب ســود بيشــرت توجيــه مي كنــد. 

فتــح  يب رحامنــه ي جهــان از ســوي ايــن قــرش تنهــا زمــاين امكان پذيــر مي گــردد كــه پيــش از هــر چيــز اذهــان را فتــح و تســخري كنــد.

ــت ژرف و  ــي اس ــود موضوع ــت خ ــار آورده اس ــه ب ــري ب ــده ي اخ ــك س ــول ي ــژه در ط ــي به وي ــه صنعت گراي ــايت ك ــه تخريب ــاره ب اش

گســرتده كــه در يــك مقالــه مني گنجــد. ابعــاد ايــن تخريبــات آنچنــان وســيع اســت كــه اگــر متوقــف نگــردد، همــه  چيــز را بــه نابــودي 
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خواهــد كشــاند. مســاله ،  ديگــر بعــدي انتولوژيك)هستي شناســانه( بــه خويــش گرفتــه اســت و بــه هســتي و نيســتي نه تنهــا نــوع 

انســان بلكــه متــام انــواع ديگــر و ســياره مان پيونــد خــورده اســت. برخــي تخريبــات صــورت گرفتــه از چنــان ابعــادي برخوردارنــد كــه 

ــي پيكــره ي  ــا اشــاره منود:ســوخت هاي فســييل متام ــه برخــي از آنه ــوان خالصــه وار ب ــد. مي ت ــاً غريممكــن مي مناي ــا تقريب جــران آنه

كــره ي خايك مــان را مســموم منوده انــد. گازهــاي گل خانــه اي توازنــات اقليمــي و دمــاي زمــن را به شــدت افزايــش داده انــد و 

سوراخ شــدن اليــه ي ازن كــه هــر روز بــر دامنــه ي آن افــزوده مي شــود انســان و ديگــر موجــودات را در معــرض تشعشــعات 

راديواكتيــو خورشــيدي قــرار داده اســت. شــهرها بــه شــدت درحــال رسطــاين شــدن مي باشــند و رسطــاين شــدن پيكــره ي شــهرها در 

مقيــايس كوچكــرت بــر ميــزان بيــامري رسطــان در نــوع انســان افــزوده اســت. محيــط زيســت در نتيجــه ي زباله هــاي امتــي و شــيميايي 

به شــدت آلــوده شــده اســت. بســياري از انــواع حيــواين در آســتانه ي انقــراض و نابــودي قــرار دارنــد. جامعــه كامــال از خودبيگانــه 

ــدارد و كامــالً  ــي و ملمــوس ن ــي، حقيق ــه صــورت جامعــه اي مجــازي درآمــده اســت؛ جامعــه ي مجــازي اي كــه منــود عين شــده و ب

انتزاعــي،  شبيه سازي شــده و بــه دور از حقيقــت و واقعيــت و كامــالً تقلبــي اســت. شــايد بتــوان عــر حــارض را عــر انفجــار هــوش 

تحليــيل انســاين برشــمرد امــا گرچــه متناقــض به نظــر رســد ايــن عــر در عــن حــال عــر حامقــت نــوع انســان نيــز مي باشــد. اگــر 

تنهــا شــاميي از وضعيــت زيســت بوم و ويراين هايــي را كــه در نتيجــه ي ايــن حامقــت، طبيعــت بــا آن مواجــه شــده اســت در نظرمــان 

مجســم ســازيم،  يب درنــگ بــه ايــن نتيجــه دســت خواهيــم يافــت و شــايد حتــي صفــايت از ايــن بدتــر را هــم بــه انســان كــه ارشف 

ــم. ــده مي شــود، نســبت دهي مخلوقاتخوان

ــايش از  ــاي ن ــن رضبه ه ــي از بزرگرتي ــم. ي ــث مناي ــي بح ــج صنعت گراي ــي نتاي ــورد برخ ــل در م ــه تفصي ــي ب ــم كم مي خواه

ــداوم  ــكل گريي و ت ــن، ش ــر تكوي ــه از نقطه نظ ــي ك ــت. هنگام ــوده اس ــاورزي ب ــت و كش ــه ي زراع ــره و عرص ــر پيك ــي ب صنعت گراي

حيــات انســان مســاله را تحــت واشــكايف قــرار مي دهيــم، ايــن عرصــه، عرصــه اي اســت كــه بــا موجوديــت جامعــه ي انســاين پيونــد 

ــن و  ــاي چندي ــون و خط ــكار و آزم ــول پي ــاله دارد و محص ــزار س ــي پانزده ه ــده ي آن قدمت ــوع نهادينه ش ــل ن ــت. حداق ــورده اس خ

چندهزارســاله ي مادرامنــان اســت. آگاهانــه اصطــالح مادرامنــان را بــه كار مي گــريم چــرا كــه انقــاليب كــه در كشــاورزي صــورت گرفتــه 

محصــول درايــت،  دورانديــي، تــالش بــدون چشمداشــت و آينده نگــري آنــان بــوده اســت. شــايد عجيــب به نظــر برســد امــا امــروزه 

هــر دوي آنهــا هــم عرصــه ي كشــاورزي و هــم كاشــفان آن يعنــي زن ـ مــادران بــا يب رشمانه تريــن تجاوزهــا از ســوي فرزنــدان خويــش 

مواجــه شــده اند. ايــن امــر در عــن حــال بيانگــر رابطــه  و ديالكتيــي منحربه فــرد میــان خــاك و زن ـ مــادر اســت. تنــزل ارزش در 

هــر كــدام از آنهــا مطمئنــاً تنــزل در ديگــري را نيــز بــا خــود بــه  همــراه خواهــد آورد. در همــن رابطــه مي تــوان بــه ذكــر يــك مثــال 

بســنده منــود: دقيقــاً هــامن باليــي كــه از راه لقــاح مصنوعــي بــر رس زن آورده انــد،  در مــورد خــاك كــه در تحليــل آخــر آن نيــز هــامن 

مــادر مي باشــد بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته مي شــود. منظــورم هــامن چيــزي اســت كــه بــدان كشــاورزي صنعتــي گفتــه مي شــود. از 

ســويي هــزاران هكتــار زمــن بــه حــال خويــش رهــا مي گــردد و از ســوي ديگــر در يــك باغچــه ي گلخانــه اي كوچــك ســعي در توليــد 

انبــوه دارنــد امــا توليــدي كــه محصوالتــش نتيجــه ي دخالــت ژنتيــي در خــاك مي باشــند؛ و هدفــش بــه هيــچ نحــوي از انحــاء نــه 

نيازهــاي مــريف جامعــه بلكــه كســب ســود در كمرتيــن زمــان مقــرر مي باشــد.رهر آپــو در مانيفســت متــدن دموكراتيــك در همــن 

ارتبــاط تحليــل فوق العــاده جالبــي دارد كــه اشــاره بــدان فايده منــد خواهــد بــود: »همچنان كــه بــا يــك اســپرم بيگانــه، يــك حاملگــي 

و مادري منــودِن ســامل ممكــن نيســت، تلقيــح خــاك از راه بذرهايــي كــه اصــالح ژنتيــي در آن هــا صــورت گرفتــه نيــز نخواهــد توانســت 

يــك وضعيــت خــوب مــادري را ســبب گــردد. انحصــارات صنعتــي خــود را بــراي اقــدام بــه چنــن جنــوين در خصــوص زراعــت، آمــاده 

ــز شــده  ــاز ني ــا آن آغ ــي مواجه شــدن ب ــردد، حت ــالب را در زراعــت شــاهد گ ــن ضــّد انق ــايد هــم انســانيت بزرگ تري ــد. ش مي  مناين

اســت.«

ــه توضيــح دارد مســاله ي رسطاين شــدن مي باشــد. در هيــچ عــري از حيــات انســاين شــاهد  ــاز ب ــي از ديگــر مــواردي كــه ني ي

ــامري در عرهــاي  ــن بي ــوان از عــدم وجــود اي ــم. مني ت ــي نبوده اي ــدازه ي عــر صنعت گراي ــه ان ــامري رسطــان ب رشــد صعــودي بي

ــه نظــر مي رســد اگــر ايــن بيــامري در گذشــته اي دور هــم بــوده باشــد مي بايســت در نتيجــه ي برخــي  گذشــته بحــث كــرد. امــا ب

مســايل ژنتيــي باشــد. بــراي درك بهــرت ايــن معضــل مي بايســت هــر چنــد بــه اختصــار تعريفــي از ايــن بيــامري را ارايــه داد. رسطــان 

هــامن رشــد نابهنجــار و يب معنــاي يــك ســلول و بلعيــدن ديگــر ســلول ها از جانــب ايــن ســلول اســت تــا جايــي كــه بيــامر را از پــاي 

در مــي آورد. ســوايل كــه مطــرح مي شــود ايــن اســت كــه چــرا در عــر حــارض شــاهد آمــار روبــه رشــد ايــن بيــامري آن هــم در انــواع 

مختلــف مي باشــيم؟ بيــامري اي كــه ســاالنه هــزاران انســان را بــه كام مــرگ مي كشــد و هنــوز هــم بــراي آن درمــان قطعــي يافــت 

نشــده اســت. مســلامً اگــر صنعت گرايــي و جامعــه اي كــه در ميــان بتــون و آهــن گرفتــار آمــده علــت مســتقيم ايــن بيــامري نباشــد 

امــا بســرت اســايس اي اســت كــه ايــن بيــامري از آن تغذيــه مي كنــد. 

هامنگونــه در بــاال هــم اشــاره شــد، شــايد ايــن بيــامري معلــول مســتقيم صنعت گرايــي نباشــد امــا از نظــر مولــف ايــن مقالــه 

میــان ايــن دو، نوعــي همبســتگي مســتقيم و يــا هــامن مــوردي كــه بــدان همبســتگي مثبــت گفتــه مي شــود وجــود دارد. در يــك 

ــي از ديگــر  ــش و گســرتش در ديگــري. ي ــا افزاي ــي مســاوي اســت ب ــش و گســرتش در ي ــوان آن را خالصــه منــود؛  افزاي ــه مي ت جمل

مــواردي كــه در همــن رابطــه مي تــوان ذكــر كــرد ايــن اســت كــه ايــن بيــامري اساســا يــك بيــامري شــهري اســت. يعنــي نــرخ ابتــال بــه 

بيــامري رسطــان بــه مراتــب در شــهرها بيشــرت از روســتاها مي باشــد. چــرا كــه شــهرها)البته منظورمــان شــهر به معنــاي كنــوين آن و 

هــامن شــهري اســت كــه در معنــاي واقعــي كلمــه مبــدل بــه آغــل و جمعيــت ميليــوين آن نيــز بــه تــوده اي رمه آســا و يب معنــا مبــدل 

ــا كامــال  ــي در آنه ــا و يب مفهــوم شــدن او مي باشــند. زندگ ــي،  ماشــيني شــدن انســان و يب معن ــز رشــد صنعت گراي شــده اســت( مرك

شــكيل يب معنــا بــه خويــش گرفتــه  اســت. شــهرهاي كنــوين به ويــژه شــهرهايي كــه بدان هــا صنعتــي اطــالق مي گــردد بــه توده هــاي 

يب روح و عظيمــي از يــخ شــباهت دارنــد كــه به تدريــج در حــال بــزرگ شــدن و بلعيــدن پريامــون خويش انــد. درســت بــه ماننــد يــك 

ســلول رسطــاين بدخيــم و فاقــد معنــا! 

اجــازه بدهيــد از بعــدي فراخ تــر ايــن مســاله را تحــت واكاوي قــرار دهيــم. اگــر كــره ي زمــن را به منزلــه ي يــك ارگانيســم زنــده 

ــا مناطــق غــري شــهري  ــن ارگانيســم در صــوريت كــه ب ــه ي بخــي از اي ــز مي  باشــدـ شــهرها به منزل ــن ني ــم ـ كــه اينچن در نظــر بگريي

ــر  ــش از ع ــخ پي ــول تاري ــند. در ط ــز باش ــده ني ــد فاي ــد مفي ــند، آن گاه مي توانن ــبات باش ــي مناس ــادل در متام ــوازن و تع داراي ت

ــن بــوده اســت و شــهرها مــكاين بــراي پي ريــزي و رشــد فلســفه و جســتجوي حقيقــت بوده انــد.  ــي چن رسمايــه داري و صنعت گراي

امــا اكنــون در نتيجــه ي صنعت گرايــي و رشــد بهمن آســاي جمعيــت، شــهرها نه تنهــا از ايفــاي چنــن نقــي عاجزنــد بلكــه برعكــس 

بــه مكان هايــي بــراي رشــد واقعيــات منحرف شــده اي چــون ســكس،  ورزش و هــرن مبــدل شــده اند و ايــن ســه مقولــه را به متامــي از 

ماهيــت اصيل شــان دور گردانيده انــد. اگــر بــه  ســمي كــه روزانــه ايــن شــهرها بــه اكولــوژي تزريــق مي كننــد توجــه مناييــم، يب درنــگ 

ــه  ــوده ب ــان برســانيم؛ شــهرهاي آل ــه پاي ــن مبحثــامن را ب ــم اي ــه مي تواني ــا يــك جمل ــم برد.ب ــي خواهي ــودن وضعيــت پ ــم ب ــه وخي ب

ــا  ــي تدريجــي]از نقطه نظــر هستي شــنايس شــهر[ مي  باشــند بلكــه ب ــك خودك ــا در حــال ي ــي نه تنه ــم صنعت گراي توده هــاي بدخي

ايــن خودكــي، مــرگ انســان و خــدا )منظورمــان نريوهــاي معنــوي و متافيزيــي اســت كــه بخــش اجتناب ناپذيــر موجوديــت انســاين 

و يــي از ابعــاد انســان اســت كــه او را رسپــا نگــه مــي دارد( را نيــز رقــم زده انــد. 
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ــه  ــی ب ــه همگ ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــای مختلف ــا بحران ه ــا ب ــروزه م ام
دســت خــود انســان شــکل گرفتــه اســت و عــدم حــل ایــن بحران هــا نیــز 
بــه وخیم تــر شــدن اوضــاع می انجامــد. امــروز تخریبــات زیســت محیطی 
توســط انســان بــه اوج خویــش رســیده اســت؛ از احــداث کارخانه هــای که 
آالینــده ی هــوا هســتند، گرفتــه تــا سدســازی های بی منطــق و بی رویــه، 
ــد  ــه ی توســعه و پیرشفــت احــداث شــده اند. بای ــه بهان همــه و همــه ب
ــدی  ــداف و مقاص ــه اه ــتای چ ــت در راس ــعه و پیرشف ــن توس ــید ای پرس
ــن توســعه و پیرشفــت  ــه ای ــا متامــی انســان های اجتــامع ب می باشــد؟ آی
ــه ی آن،  ــه بهان ــا توســعه ای کــه دولت هــا ب ــد؟ آی ــاج دارن اعتقــاد و احتی
ــار و  ــه ی انحص ــه عرص ــه را ب ــی جامع ــاد طبیع ــت و اقتص ــط زیس محی
ــِت جامعــه ی  ــوان اساســاً پیرشف ــد، را می ت ــل کرده ان اســتیالی خــود تبدی
انســانی قلمــداد کــرد یــا پرسفتــی ناآگاهانــه در راســتای نابــودی انســان 
و طبیعــت بــه حســاب می آیــد. در ایــن راســتا مــا قصــد داریــم کــه بــه 
یکــی از موضوعاتــی کــه دولت هــا آن را بــه نوعــی نشــان از پیرشفــت و 
توســعه ارزیابــی می کننــد و خــط فکــری جامعــه را بــرای قبوالنــدِن ایــن 
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ذهنیــت مهندســی می کننــد، بپردازیــم. در واقــع بحــث ســد و سدســازی یکــی از مهم تریــن ادعاهــای دولت هــای رسمایــه داری اســت کــه 
در راســتای برنامه هــای عمــران ســازمان ملــل متحــد)UNDP(، بانــک جهانــی و صنــدوق بین املللــی پــول)IMF( طرح ریــزی و برنامه ریــزی 
ــان  ــا آن ــه داری و تراســت های بین امللــی وابســته ب ــه اصطــالح توســعه و پیرشفــت کــه مــورد ادعــای دولت هــای رسمای ــن ب شــده اســت. ای
انجــام می پذیــرد، تأثیــرات مخــرِب شــدیدی بــر زیســت بوم، ماهیــت وجــودی و هویــِت ذاتــی انســان گــذارده اســت. اوج ایــن موضــوع را در 
دهه هــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه وضــوح می تــوان مشــاهده منــود. در ایــران نیــز ایــن رونــِد جهانــی بــا پشــتیبانِی ســازمان توســعه و 
عمــران ســازمان ملــل و بانــک جهانــی بــه شــدت در برنامــه ی کاری دولــت ایــران قــرار گرفــت، ایــن رونــد بعــد از انقــالب و در حقیقــت پــس 
از جنــگ میــان ایــران و عــراق، در زمــان دولــِت بــه اصطــالح "ســازندگی" هاشــمی رفســنجانی بــا شــدت هرچــه بیشــرت گســرتش داده شــد. 
دولــِت رفســنجانی ســدهای بی شــامری طرح ریــزی و احــداث کــرد. حجــم زیــاد ســاخت و ســاز ســدها و بندآب هــا ســبب ایــن موضــوع شــد 
کــه در طراحــی و طــرح توجیهــی بیشــرت ســدهای بتنــی و خاکــی احــداث شــده در ایــران هیچ گونــه تحقیقــی صــورت نگیــرد. توجیهــی کــه از 
گذشــته تاکنــون جهــت اقنــاء افــکار عمومــی از جانــب دولت هــای حاکــم بــر ایــران بــه جامعــه ارائــه می شــود، ایــن اســت کــه ســدها منابــع 
مهمــی بــرای تأمیــن بــرق مــورد نیــاز صنایــع ســنگین ایــران می باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه در گفتــه ی دولــت صداقــت چندانــی وجــود 
نــدارد، چــرا کــه تنهــا بخشــی از واقعیــت را بیــان می کنــد. بخــش تاریــک قضیــه ایــن اســت کــه ســدها و بندهــای احداث شــده و بی هــدف 
ــون  ــالدی تاکن ــا ۵۰ می ــان از دهه هــای ۴۰ ت ــا گذشــت زم ــا ب ــد. حــال م ــرای مــردم بازگــو می مناین ــه ب ــی عوام فریبان ــه ادبیات ــا توســل ب را ب
ــران( شــاهد مشــکالت و  ــی دولت ها)جمهــوری اســالمی ای ــت اجرای ــی و عاملی ــک جهان و سیاســت های سدســازی تشویق شــده توســط بان
معایــب به وجــود آمــده از جانــب اینگونــه سدســازی ها و مدیریــت آب هــای رو زمینــی می باشــیم. از آن جملــه می تــوان بــه شــور شــدن 
ــنت  ــر آب رف ــه شــهر، زی ــه ی روســتاییان ب ــاری و بی روی ــوچ اجب ــز کشــاورزان، ک ــنت زمین هــای حاصلخی ــر آب رف هرچــه بیشــرت دریاهــا، زی
ــد، داشــته  ــه ملیت هــا و قومیت هــای کوچــک و بــزرگ جهــان را ایفــا می کن ــادی در هویت بخشــی ب ســایت های باســتانی کــه اهمیــت زی
اســت و همزمــان بــه نوعــی اعــامل قــدرت از جانــب کشــورها بــر کشــورهای دیگــر و در مقایــس کوچک تــر آن دولت هــا بــر ملیت هــای 
تابعــه ی خویــش از طریــق سیاســت اربابــی و رسوری بــر آب هــای جاری)میــرآب مــدرن( و در نهایــت از میان بــردِن گســرتده ی زیســت بوِم 
ــا گــردآوری و دســته بندی مطالبــی کــه عمــق ایــن فاجعــه را  ــه ســعی دارد ب ــوران و گیاهــان در ســطح جهــان شــده اســت. ایــن مقال جان
نشــان می دهــد، گام هــای هرچنــد کوچــک بــرای آگاهــی مــردم برداریــم؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه سیاســت های سدســازی بــه صــورت 
ــرد،  ــی انجــام می پذی ــه داری بین املل ــی رسمای ــی و فن ــت مال ــا حامی ــون از طــرف دولت هــا و ب گســرتده و سیســتامتیکی از دهــه ی ۵۰ تاکن

پــس بحث هــای گفتــه  شــده را بایــد بــه صــورت کلیت منــدی و از جــز بــه کل مــورد خوانــش و تحقیــق قــرار داد.

سدســازی هایی کــه توســط دولت هــا انجــام می شــود، مخالفــان زیــادی در رسارس جهــان دارد و بســیاری معتقدانــد کــه سدســازی رضبــات 
جران ناپذیــری بــه محیط زیســت وارد می کنــد. در حقیقــت شــاید بتــوان پیشــینه ی نخســتین اعرتاضــات جــدی بــه رونــد شــتابناک توســعه ی 
سدســازی در جهــان را تــا مــاه مــارس ســال ۱۹۷۷ بــه عقــب بــرد؛ زمانــی کــه کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر ماردل پالتــای 
 United Nations’« :کشــور آرژانتیــن، بــا عنــوان »کنفرانــس آب« برگــزار شــد و حاصــل آن، انتشــار اســناد بســیار مشــهوری بــود بــا عنــوان
Mar del Plata Action PLAN« اســناد ارزشــمندی کــه نه تنهــا بــه تصویــب مناینــدگان اغلــب کشــورهای جهــان رســید، بلکــه هنــوز هــم 
آموزه هــای منتــج از آن مــورد اســتناد قــرار می گیــرد. امــا نــه آنطــور کــه بایســته و ســزاوار اســت! چــرا کــه اگــر غیــر از ایــن بــود، امــروز نبایــد 
شــاهد وقــوع رخدادهــای پــی در پــی و شــتابانی باشــیم کــه در اثــر توســعه ی افراطــی احــداث ســدهای مخزنــی بــزرگ بوجــود آمــده و بــر 
funda- ــده ی آب ســاالران بنیادگــرا  ــن اندیشــه ی پیش برن ــم کــه کــامکان ای ــد اعــرتاف می کردی ــد. »امــروز نبای ــداری رسزمیــن می افزای )ناپای

mentlist hydrocrasts( اســت کــه حــرف آخــر را در نظــام برنامه ریــزی کالن اغلــب کشــورها، بــه ویــژه در اردوگاه جنــوب می زنــد. و اینــک 
بــه جایــی رســیده ایم کــه بــه نــدرت می توانیــم رودخانــه ای چــون یلــو اســتون )Yellowstone( را بــا طــول بیــش از یــک هــزار کیلومــرت در 
جهــان بیابیــم کــه هنــوز بــر روی خــود ســنگینی ســدی را احســاس نکــرده باشــد. بــه نحــوی کــه در فرانســه، تنهــا شــاخه ی باقیامنــده جریــان 
آزاد رود رن )Rhon( نیــز در ۱۹۸۶ بــا یــک ســد بــه اســارت کشــیده شــد و در دیگــر مناطــق اروپــا، اغلــب رودهــای مشــهور چــون ولــگا، 
نیــل، دجلــه و فــرات، ســیروان، الونــد رود و کارون هیچکــدام شــاخه ای بزرگــرت از یــک چهــارم طــول خــود ندارنــد کــه تبدیــل بــه مخــزن 
نشــده باشــد! بــرآورد شــده کــه مخــزن ســدها در رسارس دنیــا، حــدود ۱۰ هــزار کیلومــرت مکعــب گنجایــش دارنــد کــه ایــن مقــدار معــادل 

پنــج برابــر حجــم متــام رودخانه هــای جهــان اســت!«)۱(

ــع آب، موجــب قربانی شــدن ۹۰  ــی زیســت محیطی و مطالعــات کارشناســی و مدیریــت مناب ــدون ارزیاب آن چــه آشــکار اســت، سدســازی ب
درصــد زیســت بوم ایــران شــده اســت! بــرای روشن شــدن موضــوع و آسیب شناســی جریانــی بــه نــام سدســازی در ایــران، از چندیــن منظــر 

حــوزه ی محیــط  زیســت، آن را مــورد بررســی قــرار می دهیــم:
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نخســتین ایــرادی کــه بــر سدســازی مــی رود را این طــور بازگــو می کنــد: »رودخانه هــا بــه ماننــد رگ هــا و رشیان هــای حیاتــی بــدن هســتند 
و برخــی معتقدنــد کــه ســدها بــه ایــن عملکــرد رشیانــی زمیــن خلــل وارد می کننــد.«)۲(

ایــراد دوم مربــوط بــه مناطــق و روســتاهای درون مخــزن ســدها مربــوط می شــود کــه ســاکنان آن مجبــور می شــوند زیســت بوم خــود را 
تخلیــه کننــد و ایــن اتفــاق موجــب مشــکالت اجتامعــی و تغییــر بافــت بومــی و فرهنگــی آن مناطــق شــود. ســاخت ســدهای متعــدد در 
ــرده  ــاد ک ــد ها ایج ــت س ــردم باال دس ــرای م ــیاری را ب ــت محیطی بس ــی و زیس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــکالت اجتامع ــا مش ــمه ی روده رسچش
اســت؛ به گونــه ای کــه محــل ســکونت طوایــف و روســتا های بســیاری را در حــوزه باالدســتی رودخانه هــا بــه زیــر آب برده اســت و باعــث 

کــوچ اجبــاری مــردم، دورشــدن از هویــت بومــی و عالیــق معنــوی، آواره شــدن، بیــکاری و مشــکالت معیشــتی می شــود.

ــه در  ــی ک ــت. زمین های ــع شده اس ــدها واق ــازن س ــه در مخ ــت ک ــی اس ــا و درخت های ــاورزی، باغ ه ــای کش ــورد زمین ه ــوم در م ــراد س ای
ــد کار خــود را از دســت  ــر آب مــی رود و در پــی آن، افــرادی کــه در ایــن زمین هــا کار می کردن ــه زی بررســی احتــامالت پیامــد سدســازی ب

ــاد شــغل های کاذب شــود. ــکاری و ایج ــن اســت موجــب تشــدید بی ــد و ممک می دهن

ــازی های  ــش روی سدس ــا پی ــه ب ــی ک ــرد. معضل ــی را در برمی گی ــراث فرهنگ ــوان می ــا عن ــی ب ــازی، مناطق ــه ی سدس ــارم در پروس ــراد چه ای
ــتان  ــتان( اس ــالم، کوردس ــاه، ای ــتانی در کوردستان)کرمانش ــار باس ــیاری از آث ــنت بس ــر آب رف ــودی و زی ــب ناب ــی موج ــه و غیراصول بی روی
خوزســتان در منطقــه ی ایــذه در طــرح کارون ۳، تخریــب ده هــا تپــه ی باســتانی از جملــه تپه هــای زیــره زرد، پــا گچــی، مولوچــه، محوطــه ی 
ــی و کانال هــای پایین دســت ســد جــره  ــاد تاسیســات جانب ــرای ایج ــزو و… ب ــه ی ق ــوراب، تپ ــه ی گ ــی، تپ ــد، محوطــه ی عباس عل ــاه جنی ش
رامهرمــز و احتــامل نابــودی ده هــا محوطــه ی تاریخــی از جملــه ســدی مربــوط بــه دوره ی ساســانی موســوم بــه جــره، چنــد گــور دخمــه، 
ــار  خانه هــای متعلــق بــه دوره ی اســالمی، قنــات و کاریزهــای پشــت ســد و حــدود هشــت کیلومــرت از تنگــه بالغــی بــه همــراه متامــی آث

تاریخــی آن پــس از آب گیــری ســد ســیوند و بســیاری از ایــن دســت شــده اســت.

ایراد پنجم در رابطه با وقوع حوادث ناشی از شکسته شدن سدها در دنیاست که موجب بروز خساراتی به پایین دست می شود.

ایــراد ششــم، هزینه هــای سدســازی بــا اهــداف تولیــد انــرژی برق آبــی اســت کــه نســبت بــه دیگــر روش هــای تولیــد بــرق، نظیــر هســته ای، 
ــر  ــه آن بیش ت ــه ی اولی ــرق محســوب می شــوند، معمــوالً هزین ــد ب ــی و … کــه در کشــورهای توســعه یافته اصــول تثبیت شــده ی تولی حرارت

اســت.

هفتمیــن ایــراد در حــوزه ی سدســازی ایــران مربــوط می گــردد بــه مدت زمــان ســاخت ســدها و نیروگاه هــای بــرق آبــی کــه معمــوالً بیــش 
از روش هــای حرارتــی و انــواع دیگــر اســت.

ایــراد هشــتم، ایجــاد مشــکل بــرای آبزیــان اســت. بــه دلیــل این کــه بــا ســاخت ســدها و برهــم زدن رژیــم طبیعــی رودخانــه، اختالل هایــی 
در رونــد طبیعــی جریــان آن ایجــاد می شــود و باعــث بــروز مشــکالتی بــرای آبزیــان و تولیــد مثــل انــواع آنهــا می شــود.

ــط زیســت آســیب  ــه محی ــه ب ــاد کارشناســان و انجمن هــای حفاظــت از محیط زیســت، پروژه هــای سدســازی در دو مرحل ــه اعتق اصــوالً ب
می رســاند؛ یکــی در مراحــل ســاخت و دیگــری در مرحلــه آب گیــری. در مراحــل ســاخت ســد بــه دلیــل هجــوم انبــوه ماشــین های ســبک و 
ســنگین و هم چنیــن نیــروی انســانی زیــادی کــه بــه منطقــه وارد می شــود، یــک زیســت بوم بکــر کــه شــامل گونه هــای مختلــف گیاهــی و 
جانــوری اســت مــورد هجــوم قــرار می گیــرد کــه در همیــن مرحلــه اگــر رشایــط طبیعــی زیســت بوم مــورد بی توجهــی قــرار گیــرد، ۸۰ تــا ۹۰ 
درصــد اکوسیســتم به کلــی نابــود می شــود. امــا در مرحلــه آب گیــری نیــز صدمــات زیــادی بــه مناطقــی کــه زیــر آب مــی رود وارد می شــود. 
معمــوالً در ایــن مناطــق مجموعــه  ای از علوفه زارهــا، مرتع هــا و حتــی جنــگل  وجــود دارد کــه بــه همــراه جانــداران فراوانــی کــه در ایــن 
ــا ۱۵۰۰ اصلــه درخــت بــه زیــر  مناطــق زیســت می کردنــد بــه زیــر آب می رونــد. هامن طــور کــه در زمــان احــداث ســد کرخــه جنگلــی ب
آب رفــت. جالــب آن کــه بدانیــم احیــای هــر کــدام از ایــن اکوسیســتم ها شــاید بــه ســال ها زمــان نیــاز داشــته باشــد کــه البتــه در بیش تــر 
مــوارد بــه دلیــل بکربــودن اکوسیســتم ایــن مناطــق احتــامل وجــود گونه هــای جانــوری و گیاهــی نــادر و در معــرض خطــر نیــز وجــود دارد 
کــه بــرای حفاظــت و نگــه داری آن هــا نیــز راهــکار مناســبی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. عــالوه بــر آن وقــوع زلزله هــای القایــی ناشــی از 
نخســتین آب گیــری در محــدوده ی مخــازن ســدهای بــزرگ، مناطــق باالدســت را همــواره زیــر شــعاع قــرار می دهــد. حــال بــا چنیــن رونــدی 

گفتــه می شــود کــه احــداث ۶۰۰  ســد جدیــد نیــز در دســتور کار وزارت نیــرو قــرار دارد!

ــی ســاکنان مناطــق  ــا اســت. جابجای ــی آنه ــرات اجتامعــی، زيســت محيطی، اقتصــادی و مســائل امين ــا سدســازی در اث ــل مخالفت هــا ب دلي

ــر  ــر اجتامعــی سدسازی ســت. عــالوه ب ــن اث ــنت زمین هــا و خانه های شــان مهمرتي ــاط ديگــر و در نتيجــه از دســت رف ــه نق ــري ســدها ب آبگ
ــد و ايجــاد ســيالب های مصنوعــی  ــی می کن ــی را دچــار دگرگون ــن دســت ســدها اقتصــاد محل ــن، کاهــش آب کشــاورزی در مناطــق پايی اي
ــد.  ــت می انجام ــن دس ــای پايی ــايش خاک ه ــه فرس ــريد ب ــورت می گ ــد ص ــري س ــم آب آبگ ــرای تنظی ــد ب ــای س ــردن دريچه ه ــاز ک ــا ب ــه ب ک
ــا زمينــه آبــی نظیــر ماالريــا و ســالک می گــردد. هم چنیــن نفــوذ زبانــه ی آب  آبگريهــای دامئــی ســدها نيــز منجــر بــه بــروز بيامری هــای ب
شــور دریــا بــه رودخانه هــا در نبــود آب شــیرین، باعــث از میــان رفــنت متــام آبزیــان رودخانــه ای می شــود کــه گونه هــای خــاص رودخانــه ای 
را در معــرض خطــر انقــراض قــرار می دهــد. شورشــدن آب رودخانه هــای کارون، بهمن شــیر و دریاچــه ی ارومیــه فاجعــه ای زیســت محیطی 
اســت کــه ناشــی از بی توجهــی بــه پیامدهــای سدســازی در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده اســت. منونــه ی دیگــر، کم شــدن حجــم آب ورودی 
بــه رودخانــه ی تامین کننــده دو تــاالب هورالعظیــم، شــادگان و رساب نیلوفــر کرمانشــاه اســت کــه نشــان از بــه خطــر افتــادِن تاالب هــا و 
ــر محیط زیســت و جامعــه ی  ــری ب ــاد شــده موجــب صدمــات جران ناپذی ــران می باشــد. در واقــع مــوارد ی ــن دســت در ای رساب هــای از ای

ــد. ــانی وارد می کن انس

دقــت کنیــم کــه نظیــر چنیــن جمالتــی را بارهــا و بارهــا در طــول یکــی دو دهــه ی اخیــر تــا چــه انــدازه از زبــان متولیــان صنعــت آب کشــور 
شــنیده و می شــنویم. پیوســته بــه ایــن نکتــه اشــاره می شــود کــه ســهم قابــل توجهــی از پتانســیل آبــی ایــران، بــدون اســتفاده از دســرتس 
خــارج شــده و بــه دریاچه هــای داخلــی یــا آب هــای آزاد می ریــزد. اّمــا انــدک افــرادی هســتند کــه بــا خــود ایــن پرســش را طــرح می کننــد 
کــه اگــر متامــی نزدیــک بــه ۳۰۰ ســد برنامه ریزی شــده بــرای کشــور ســاخته شــده و بدین ترتیــب، همــه ی اندوختــه ی ســطحی آب کشــور، 
بــه اصطــالح مهــار شــود، آنــگاه بــا ریه هــای خروشــان رسزمیــن مــادری، چــون کارون، زاینــده رود، ســفیدرود، کرخــه، خرســان، رسبــاز، ُمنــد، 
زرینــه رود و … چــه می کنیــم؟! آیــا می خواهیــم هــامن بالیــی را کــه بــر رس کلــرادو، قــم رود، قره چــای، کــر و ســیوند، هیرمنــد و … آمــده 
اســت را دوبــاره تکــرار ســازیم و نه تنهــا تنــوع زیســتی ناهمتــای جانــوری و گیاهــی زیســت مندان متکــی بــه آب رودخانه هــای موصــوف 
را از بیــن بــرده، بلکــه سبب ســاز نابــودی کامــل جلگــه ی پایین دســت در پایــاب شــویم؟ هــامن گونــه کــه دشــت رسســبز مســیله را از دســت 

دادیم؟

ــردم آورد!  ــر آســوان، رس ســفره  ی م ــا احــداث ســد غول پیک ــارص ب ــام جــامل عبدالن ــل، را رسانج ــول نی ــت! پ ــل راســت می گف   آری، چرچی
ــای  ــرای مری ه ــوری ب ــی و جان ــتمند گیاه ــن زیس ــا کمرتی ــموم، ب ــزرع و مس ــورتر، مل ی ــه ش ــی از همیش ــز زمین های ــزی ج ــک چی و این
ــا خطــر انقــراض کامــل  ــل ب ــزی نی ــد و بســیاری از گونه هــای آب ــداد می کن ــا کــامکان بی ــده اســت. در عــوض ماالری ساحل نشــین باقــی منان
ــی  ــه داری بین امللل ــه رسمای ــوان اراده ی اســتیالگرایانه را در چارچــوب نهادهــای وابســته ب مواجــه گشــته اند. با نگاهــی جهانشــمول تر می ت
ــاالران  ــت آب س ــط حامی ــان، توس ــد در جه ــزار س ــش از ۴۵ ه ــاخت بی ــون س ــام نامیم ــت: فرج ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــود، ب ــاهده من مش
بنیادگرایــی- کــه بــا کمــک  از جانــب بانــک جهانــی و صنــدوق بین املللــی پــول و مراکــز فنــی و مالــی وابســته بــه آنــان- کــه بــا غــرور متــام 
ــد  ــوده اســت.  فراط  گرایی در هــر حــوزه ای می توان ــل درک نب ــچ زمــان چــون امــروز ملمــوس و قاب ــد، هی ــه جنــگ قوانیــن طبیعــی رفتن ب
ــم  ــی و بن الدنیس ــی مذهب ــط افراط گرای ــن فق ــت ها(. ای ــت )اکولوفاشیس ــط زیس ــی در محی ــت آب و حت ــی در صنع ــد، حت ــاک باش خطرن
نیســت کــه می توانــد بحــران بیافرینــد!. درس گرفــنت از ایــن موضوعــات امــری مهــم اســت کــه دولــت و حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران 
از آن هــا ظاهــرا بهــره ی چندانــی نگرفتــه  اســت، چــرا کــه بــه دیــدی کامــالً ســودمحورانه و سیاســی وار و پوزیویســتی بــه محیط زیســت نــگاه 
می کنــد. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه بــه تأثیــرات مخــرب ایــن مهندســی کردن های محیط زیســت توجهــی ننامیند،بــه نظــر می رســد 
کــه بــرای آنهــا حیــات انســانی و رابطــه ی انســان و طبیعــت و هویــت زیســتی قومیت هــای ســاکن در آن مناطــق -کــه دولــت دســت بــه 
مهندســی و تغییــر عامدانــه ی محیط زیســت می زنــد- بی معنــی می باشــد، چــرا کــه منطــق و ذهنیــت اجــرا و دســت کاری منــودن طبیعــت 
تأثیــر گرفتــه شــده از منطــق بیشــینه ســودی و قــدرت اســت کــه در خدمــت دولــت، صنایــع و رسمایــه داران وابســته بــه آن اســت و نــه 

جامعه ی انســانی!؟.  

منابع:

1ـ گذری بر سدهای قدیمی ایران 

۲ـ سیدفتح الله صدری زاده )مهندس سازه از دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری طرح سد و نیروگاه کارون ۴(

۳ـ ایرانشهرـ   سدساز، قاتل نان؟
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چرایــی یــا فلســفه ی وجــودی مجلــس خــرگان رهــری در نظــام جمهــوری 

ــذاران  ــگاه بنیان گ ــی و ن ــری و تاریخ ــد نظ ــد در بع ــران را بای ــالمی ای اس

آن بــه مســائل مربــوط بــه نحــوه ی حاکمیــت در جامعــه جســتجو 

ــت  ــن حال ــهری و همچنی ــه ی ایرانش ــه ی اندیش ــا درومنای ــاب ی ــرد. بازت ک

ــوان در  ــتان را می ت ــان باس ــفی یون ــه ی فلس ــی اندیش ــازی انحراف بومی س

بنیــان ایــن مجلــس بــه وضــوح مشــاهد کــرد. نخســت بحــث مربــوط بــه 

ــه از  ــتی یابی جامع ــود و هس ــه وج ــل ب ــه قائ ــهری را ک ــه ی ایرانش اندیش

ــی الهــی اســت. هــامن  ــا ذات ــا هســتی ای برخــوردار از جوهــره ی وجــود ی

ــاد  ــه در نه ــه ک ــیم. آنچ ــزدی می شناس ــوان فره ای ــا عن ــه آن را ب ــی ک ذات

شــخص اول بــه صــورت یــک عطیــه ی الهــی و مقــدس وجــود دارد و 

ــن را  ــد. ای ــال می یاب ــه جانشــینان انتق ــی ب ــی و وراثت ــق خون ــا از طری تنه

می تــوان در ســنگ نبشــته ها و ســایر لوحه هــای باســتانی کــه در آن 

ــن جوهــره و ذات و  ــه ی ای ــای تغییریافت ــه صورت ه ــامدی ب فلش هــای مت

انتســابش در نهایــت بــه خداونــدگار اشــاره دارد، مشــاهده کــرد. ایــن نــوع 

از تقســیم بندی، امــکان عــروج و رســیدن بــه ایــن مــکان را بــرای تابعیــن 

ــا عطیــه ی  و افــراد جامعــه را بــه صفــر می رســاند. در مقابــل یــک ذات ی

مقــدس کــه از حامیــت تــام و الیــزال هســتی بخــش برخــوردار اســت، تنهــا 

می تــوان، متکیــن و اطاعــت پیشــه منــود. فقــط یــک امــکان وجــود دارد و 

ــا ایــن فــره باشــکوه اســت. ایــن نــوع از  آن هــم تــوان نزدیکــی و انــس ب

یــــا

هاوار کرماشان

اما           شاه م
 والیت  

فقـیه

معیــت هــم تنهــا در صــورت درک و فهــم بهــرت و ســعی در تفهیــم منــودن و توضیــح عمیق تــر آن امــکان دارد. حتــی اگــر هزمیــت یــا آفتــی بــر آن وارد 

آیــد، متــام تــالش جامعــه بایــد در راســتای برقــراری دوبــاره ی آن بــر راس جامعــه معطــوف باشــد. زیــرا او اســت کــه بــه رسچشــمه ی آگاهــی، دانــش، 

علــم و بصیــرت وصــل اســت. دانــش او هــم بــرای خیــر جامعــه و مصلحــت، یــک الزم بــی چــون و چــرا اســت. البتــه فــره ایــزدی تنهــا بــه مــردان تعلــق 

دارد و نیمــی از جامعــه از آن بی بهره انــد. یعنــی زنــان از آن ســهمی ندارنــد.  منی تــوان آن را بــا عدالــت الهــی در تبایــن دانســت. شــاید ســوال شــود 

ــزدی مــدام مطــرح می شــود و حتــی در مســاله ی  ــا فــره ای ــی کــه در رابطــه ب کــه چــرا موضــوع عدالــت الهــی را پیــش کشــیدیم؟ یکــی از بحث های

حاکمیــت کنونــی نظــام هــم جــزو ابداعــات اســت، همیــن مســاله ی عــدل خداونــدی و نحــوه ی اعــامل آن یــا اعطــای آن بــه جامعــه می باشــد. اشــاره ی 

ــاد می شــود.  ــد ی ــاز نگــه داشــته شــدن درگاه فیــض خداون ــه ب ــه موضوعــی اســت کــه در فقــه شــیعه از آن ب مــا ب

ببینیــد در اندیشــه ی اســالمی و بــا توجــه بــه آیــه ی » العلــم النــور و اللــه النــور« ، علــم، دانــش و آگاهــی و بصیــرت بــه وجــود آورنــده  ی روشــنایی 

ــودن  ــرت و عــامل ب ــا می شــود در ســایه ی آگاهــی و بصی ــم اســت. پــس آی ــر و علی ــوار اســت. بصی ــوم و ان ــع عل ــز جمی ــد نی و ســعادت اســت. خداون

ــاد مــی آورد کــه  ــه ی ــم کــه  یکــی از گفته هــا در افســانه ای کــوردی را ب ــد بگوی ــود؟ در جــواب بای ــق ب ــا حداقــل خال ــدی دســت یافــت؟ ی ــه خداون ب

می گویــد» خداونــد را از تــرس دانایــان بــه آســامن بردنــد«. ایــن دیــدگاه بســیار مهمــی اســت. نشــانگر انحصــار علــوم یــا رسچشــمه ی آگاهــی علــوم 

اســت، در صورتــی کــه بایــد ایــن آگاهــی نــرش گشــته و دیگــران 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 بــرای 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 بــرای همیشــه بــاز می مانــد و بســته نخواهــد شــد. امــا 

بــه مثابــه هــامن مــورد در اندیشــه ی ایرانشــهری کــه فــره ایــزدی را محــدود بــه عــده ای از افــراد خاصــه و برگزیــده می دانــد، ایــن اندیشــه نیــز هــامن 

محدودیــت را دارد و برخــورداران، سلســله ی امامانــی هســتند کــه َدر ورود بــه شــهر علــم برایشــان گشــوده شــده و از طریــق کســب علــم و دانــش و 

در ســایه ی آن از موهبــت و تــوان مدیریتــی جامعــه برخــوردار می شــوند. ســوال مطــرح شــده در ایــن قســمت ایــن خواهــد بــود کــه آیــا هــرن مدیریتــی 

تنهــا برخاســته از ایــن نــوع دانــش و آگاهــی اســت و تنهــا امامــان هســتند کــه تــوان دریافــت و بکارگیــری آن را دارنــد؟ آیــا راه هــای رســیدن بــه علــوم 

تنهــا در ماوراءالطبیعــه قــرار دارد؟ 

ــز در حــوزه  ــه هــر دو نی ــه ک ــوم خــارج از فق ــوم فقهــی و عل ــه اســالمی شــیعه، عل ــه از نظــرگاه فق ــم. البت ــوم مواجه ای ــک دســته بندی عل ــا ی ــا ب   م

تدریــس و خوانــده می شــوند. علــوم فقهــی کــه منبــع آن لدنــی اســت. امــکان دریافــت آن بــدون واســطه بــرای همــه وجــود نــدارد. دارنــدگان ایــن 

دانــش و آگاهــِی الهــی هســتند کــه تــوان و قــدرت بــر قــراری حاکمیــت را دارد. چــرا؟ بــا توجــه بــه اینکــه خــدا خواهــان برقــراری عدالــت در جامعــه 

اســت، نحــوه ی برقــراری ایــن عدالــت را هــم بــه صــورت وحــی و از راه بازگذاشــنت 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 می تواننــد بــه بخشــی از ایــن تــوان مدیریتــی دســت یابنــد. تــا بــه 

اینجــا فرقــی بــا موضــوع ایرانشــهری نــدارد. خصوصــا در موضــوع نحــوه ی عملکــرد و رابطــه ی آن بــا تــوده ی مــردم، هــر دو نظــرگاه بــر هــم انطبــاق 

دارنــد. عقیــده ی ایرانشــهری قائــل بــه تبعیــت تــام و متــام اســت و والیــت فقــی هــم معتقــد بــه هــامن تابعیــت و گــردن نهــادن بــه حاکــم اســالمی 

در قالــب التــزام عملــی از راه تقلیــد از یــک مجتهــد مــورد تاییــد و اجــازه یافتــه از هــامن حاکــم اســالمی 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. بــرای همیــن بایــد بــه 

یــن حــوزه را در کنــار داشــته باشــد تــا  تقلیــد روی آورد، یــا در بهرتیــن رشایــط بــرای مدیریــت، همیشــه یــک نفــر از مراجــع یــا فــارغ التحصیــالن یــا ُمَعمَّ

در تشــخیص عدالــت بــه او نهایــت کمــک را بنامیــد. الزم بــه ذکــر اســت، افــرادی کــه خــا رج از حــوزه نیــز تحصیــل می مناینــد، در محیــط دانشــگاهی 

اســالمی شــده بــا هــامن معیارهــای حــوزه بــه فراگیــری دانــش و علــوم مشــغول  می باشــند. 

تقلیــد منــودن یــا بــه تقلیــد واداشــنت الکــن و ناتــوان دانســنت جامعــه از لحــاظ تــوان ذهنیتــی اســت. ایــن امــر در توضیــح مشــارکت سیاســی و شــورایی 

منــودن اداره ی حکومــت، بن بســت ایجــاد می منایــد. بــرای همیــن قائــل بــه قــراردادن یــک گــروه از دانایــان و فرزانــگان اســت کــه امــر حیاتــی اداره و 

هدایــت جامعــه را برعهــده بگیرنــد. بقیــه ی افــراد 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 آریســتوکرات های 

فرزانــه در اندیشــه ی ارســطو را شــاهدیم. ایــن امــر را نیــز بــا توجــه بــه مســاله ی اجــامع و قیــاس مربــوط بــه احــکام سیاســی در اســالم می تــوان فهمیــد. 

البتــه اجــامع همــه نخواهــد بــود، بلکــه تنهــا اجــامع یــک گــروه از فقه هــا منظــور اســت. در نــوع تلفیــق اندیشــه ی یونانــی و اســالمی بازگشــت بــه 

اندیشــه ی افالطــون کامــال قابــل مشــاهده اســت. بایــد بگوییــم کــه هــم در اندیشــه ایرانشــهری و هــم افالطونــی مرجــع متامــی ســنجش ها و میــزان 

هــامن دانــش و آگاهــی حاکــم، فیلسوف شــاه افالطونــی یــا امــام_ شــاه اســالمی )فقــه شــیعه( اســت. یعنــی اوســت کــه تشــخیص داده، شــناخت دارد و 

پارامرتهــا را تعییــن می منایــد. خصوصــا بــا توســل بــه عــامل غیــب.  

بازتــاب اندیشــه ی افالطــون در اندیشــه ی فارابــی یکــی از بنیان هایــی اســت کــه در نهایــت بــه ایجــاد نظــام والیــت فقیــه و مجلــس خــرگان رهــری 

انجامیــده اســت. فارابــی هــم بــه مثابــه افالطــون رابطــه ی حاکــم و تابعیــن یــا مدینــه را بــر اســاس دانــش حاکــم می دانــد. بــا ایــن تفــاوت کــه در 

اندیشــه ی افالطــون فیلســوف _ شــاه خــود بــه کشــف نظــم موجــود در هســتی می پــردازد و تــا زمانــی کــه زنــده اســت خــود قوانیــن را اســتنتاج منــوده 
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و در جامعــه بــه اجــرا می گــذارد. در دوران عمــر خویــش، خــود بــه تربیــت افــرادی می پــردازد کــه دریافت هــای او را پــس از مرگــش تدویــن منــوده 

و بــه صــورت قانــون درآورنــد. یعنــی دانــش و شــناخت فیلســوف _ شــاه بــه تدویــن قانــون می انجامــد. امــا در اندیشــه ی فارابــی و فلســفه ی نبــوی 

ایشــان، امــام _ شــاه خــود بــه کشــف منی پــردازد. زیــرا دانــش بــه واســطه ی وحــی بــه پیامــر نــازل شــده و شــناخت و دانــش بــه او رســیده اســت. 

پیامــر اســالم بــرای بازمانــدگان بعــد از وفاتــش، نحــوه ی دســت یازیــدن بــه ایــن شــناخت را در حدیــث ثقلیــن اشــاره منوده انــد. یعنــی پیامــر خــود بــه 

تربیــت گروهــی بــرای قانونگــذاری اقــدام منی منایــد. بلکــه قانــون نوشــته شــده یــا فرســتاده شــده توســط خداونــد را بــه سلســله ی ســادات می ســپارد. 

یعنــی قوانیــن تدویــن شــده و بایــد از آن در حاکمیــت و حکومــت اســالمی اســتفاده شــود. چــرا کــه امــام _ شــاه قوانیــن را بــه امانــت دارد و می توانــد 

اســتنتاج الزم را صــورت دهــد.  

اما در دروان غیبت چه؟  
در ایــن قســمت فاربــی از اندیشــه ی ارســطو بهرمنــد شــده و بــا توجــه بــه اینکــه معصومیــت امــام و قــدرت متییــز او در میــان جامعــه نیســت، لــذا 

ــه در اندیشــه ی  ــه از هــامن جمــع آریستوکراســی فرزان ــد.. کــه برگرفت ــن نقیصــه را تحــت پوشــش قــرار دهن ــن ای ــد گروهــی از فقه هــا و مجتهدی بای

ارســطو اســت. هــامن مــوردی کــه در نظــام جمهــوری اســالمی بــه تشــکیل مجلــس خــرگان می انجامــد. البتــه فارابــی در امــر شــناخت تنهــا فلســفه را 

کافــی منی دانــد و رشیعــت را کــه هــامن قوانیــن دریافتــی توســط نبــی اســت را الزم می دانــد. امــا بــاز هــم بــه دلیــل اینکــه جامعــه را فاقــد تــوان در 

امــر شــناخت و داشــنت نظــرگاه سیاســی و اجتامعــی می دانــد، دارای نواقصــی اســت. در اندیشــه فارابــی برخــالف 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 اندیشــه ی افالطــون 

دانــش کســب شــده توســط فیلســوف بــه قانــون می انجامــد و در اندیشــه ی فارابــی رشیعــت یــا نامــوس آســامنی بــه فقــه می انجامــد. کار فقــه هــم 

کــه اســتنتاج و انطبــاق بــا زمــان اســت. 

فارابــی در نهایــت حکومــت را بــه فقیــه می ســپارد. کــه در فقــه بــه توانایــی باالیــی رســیده و تــوان اســتنتاح و انطبــاق او بــرای برقــراری عــدل الهــی 

ضامــن اســت. ترکیــب ایــن اندیشــه بــا تفکــر ارســطو کــه بنامیــه ای دموکراتیــک و شــورایی دارد. باعــث فاصلــه گرفــنت ظاهــری آن بــا حکومــت مطلقــه 

شــده اســت. مجلــس خــرگان کــه هــامن اریستوکراســی ارســطویی اســت و بــا ایــن تفــاوت کــه فقه هــا در آن جــای دارنــد و شــخصی را از میــان خــود 

جهــت امــور اجرایــی بــه عنــوان حاکــم جامعــه انتخــاب می مناینــد و ولــی فقیــه نــام می گیــرد. هــر چنــد در ایــن مــدل ســعی شــده کــه ضعف هــای 

رشیعــت در اداره جامعــه و برقــراری عدالــت اجتامعــی بــا توســل بــه قوانیــن اساســی کشــورهای اروپایــی پوشــش داده شــود. امــا از نظــر تبایــن بــا 

اندیشــه های اجتامعــی جدیــد و حقــوق جدیــد اعــم از حقــوق بــرش، حــق شــهروندی و دموکراســی عمیــق کامــال در تضــاد اســت. خصوصــا کــه قوانیــن 

ــا تفاومتندی هــا و خودویژگی هــای مــا ایرانیــان انطباقــی ندارنــد.  اروپایــی نیــز ب

بــا ایــن توصیفــات از دو منظــر می تــوان بــه مجلــس خــرگان نــگاه کــرد. نخســت از لحــاظ هستی شــناختی جمهــوری اســالمی ایــران و نظــام والیــت 

فقیــه، مجلــس خــرگان یــک نهــاد الزامــی و اجبــاری بــرای نظــام اســت. حتــی بــرای خودشــان یــک منــاد بــارز دموکراســی هــم بــه حســاب می آیــد. 

زیــرا بــرای الیــت فقه هــا یــک شایسته ســاالری اســت و متضمــن بقــای آنهاســت. آنهــا هســتند کــه مصلحــت را تشــخیص داده و حافــظ رشیعت انــد و 

رشیعــت نیــز محافــظ آنهاســت. حتــی بــرای فقه هــا اجرایــی کــردن اهــداف بــه وســیله ی مجــری انتخــاب شــده یعنــی ولــی فقیــه، ســازمانی اســرتاتژیک 

و کاربــردی بــا نهایــت کارایــی بــه شــامر مــی رود. ثانیــا بــرای جامعــه کــه از نظــرگاه سیاســی و دیــدگاه مشــارکتی متفاوتــی برخــوردار اســت و قائــل 

بــه حــق تعییــن رسنوشــت اســت. تنهــا یــک جــر بــه شــامر مــی رود. زیــرا نهایــت تبعیــض و محدویــت را در تعییــن مصلحــت بــرای جامعــه دارد. زیــرا 

جامعــه هرگــز منی توانــد ارتباطــی ســامل بــا حاکمیــت داشــته باشــد. ایــن نقصــان در ارتبــاط نیــز انشــقاق جامعــه را بــه همــراه داشــته، کــه در حــال 

حــارض بیشــرتین حالــت آن را شــاهد هســتیم. والیــت فقیــه هرکــز نخواســته و نتوانســته کــه بــه رهــر همگــی و کلیــت ایرانیــان تبدیــل شــود. زیــرا 

ابــزاری و شــیءنگری جامعــه بــه تحاکــم و اســتبداد منتهــی می شــود و هیــچ مدیریتــی را در پــی نــدارد.

اما در مورد اینکه چرا در مقطع کنونی به بحث روز تبدیل شده و اهمیت ویژه ای یافته؟

ــت شــاگردانی  ــه تربی ــد ب ــل از آن بای ــی قب ــه خیل ــی ک ــرار دارد هــامن دوران ــر خــود ق ــان عم ــاه در دوران پای ــه فیلســوف ش ــن اســت ک ــت ای واقعی

می پرداخــت. شــاگردان نیــز بعــد او بــه دانــش او حالــت قانومننــد می بخشــیدند. هــر چنــد کــه او دانــش و آگاهــی اش ازآن خــودش نیســت و از رشیعــت 

اســت کــه موجودیــت دارد. بــرای همیــن منی توانــد شــاگرد تربیــت منایــد. زیــرا 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 تفاومندی هایــش در نظــر گیــرد، بــه اجــرای نظــم و تحکیــم پایه هــای قــدرت از طریــق 

ایجــاد نیروهــای جریــه و قهریــه اقــدام منــوده اســت. ایــن امــر هــم بیشــرت 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. زیــرا فرامــوش نکنیــم کــه اندیشــه ی ایرانشــهری هــر کــس را بــه ســوی شــاه شــدن ســوق می دهــد نــه مصلحــت مــردم و خیرعامــه. در حــال 

حــارض مجلــس خرگانــی یــک دســت و توامننــد وجــود نــدارد. حتــی دعدغــه هــای مانــدگاری نظــام هــم متفــاوت اســت. امــا بیــش از همــه ایــن نظــرگاه 

متفــاوت سیاســی جامعــه و تــالش بــرای قانومننــدی آن توســط خــود جامعــه اســت کــه متامــی ایــن ســاختار را بــه چالــش می کشــد. 

در متامــی سیســتم های حکومتــی بــه فراخــور وضعیــت نــوع، میــزان 
ــر،  ــن ام ــهروندان در ای ــارکت ش ــی و مش ــدرت سیاس ــیم ق ــوه ی تقس و نح
ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــرد البت ــام می گی ــات انج انتخاب
ــارکت  ــردد. مش ــوب منی گ ــتم ها محس ــن سیس ــودن ای ــرات ب ــی دموک معن
شــهروندان بــه عنــوان مهم تریــن و موثرتریــن نقــش در فرایندهــای سیاســی 
بــه شــامر می آیــد. مشــارکت  و همچنیــن دغدغه هــای سیاســتمداران 
ــن شــکل آن  مــردم در امــور حکومت هــا شــکل های مختلفــی دارد؛ بارزتری
ــت  ــده ی مرشوعی ــان دهن ــورها نش ــی از کش ــه در برخ ــت ک ــات اس انتخاب
ــات در بســیاری از کشــورها  ــع انتخاب ــز می باشــد. در واق نظــام سیاســی نی
ــارکت  ــت مش ــت و کیفی ــه کمی ــت ک ــردم اس ــر از م ــنجی فراگی ــک نظرس ی
سیاســت گذاران  و  سیاســی  نظــام  مرشوعیــت  میــزان  می توانــد  آن  در 
ــال در  ــرتده و فع ــارکت گس ــرا مش ــد٬ زی ــان ده ــا را نش ــت آن ه و مقبولی
انتخابــات بــه منزلــه ی پشــتوانه ی ملــی در ســطح داخلــی و اعتبــار در ســطح 
بین املللــی اســت. انتخابــات یکــی از شــاخه های توســعه ی سیاســی و بیانگــر 
نقــش مــردم در حکومــت اســت. قوانیــن انتخاباتــی و اجــرای آن و میــزان 
مشــارکت مــردم در آن مبیــن رابطــه ی مــردم و حکومــت و ترســیم کننــده ی 
وضعیــت اجتامعــی اســت. بنابرایــن انتخابــات تالشــی اســت کــه شــهروندان 
ــه  ــه گون ــران س ــد. در ای ــام می دهن ــود انج ــته های خ ــامل خواس ــرای اع ب
ــاب  ــه ی انتخ ــه وظیف ــرگان ک ــس خ ــات مجل ــود دارد. انتخاب ــات وج انتخاب
ــه یکــی از  ــه ک ــی فقی ــه ول ــارت دیگــر ب ــه عب ــد٬ ب ــده دارن ــر عه رهــر را ب
ــت  ــات ریاس ــد. انتخاب ــت می ده ــت و مقبولی ــت مرشوعی ــام اس ارکان نظ
جمهــوری کــه هــر چهــار ســال یــک بــار بعــد از تاییــد شــورای نگهبــان بــا 
آراء مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود و انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 

ــد. ــاب می کنن ــی را انتخ ــا رای منایندگان ــردم ب ــه م ک

بــا نگاهــی بــه تاریــخ مشــارکت زنــان در فعالیت هــای سیاســی و اجتامعــی 
می بینیــم کــه هــامن داســتان همیشــگی وجــود دارد؛ یعنــی نادیــده گرفــنت 
و رشکــت نــدادن زنــان در تصمیــم گیری هایــی در مــورد تعییــن حــق 

دیانا اورین

جایگاه           ا یرانی در انتخاباتو نقـ
زنان
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رسنوشــت خویــش. تــا قبــل از انقــالب مرشوطــه، نقــش زنــان ماننــد همیشــه در همــرسداری و بــزرگ کــردن فرزنــدان خالصــه می شــد و بــه جــز 
ــت  ــتند و تحــت حاکمی ــرار داش ــاعدی ق ــیار نامس ــتی بس ــی و بهداش ــط فرهنگی،آموزش ــا در رشای ــرت آن ه ــاری٬ بیش ــان درب ــدودی از زن ــامر مع ش
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 تقســیم بندی جامعــه بــر مبنــای طبقه بنــدی جنســیتی و تعلــق زن بــه محیــط خانــه و مــرد 
بــه بیــرون از خانــه. در آســتانه ی مرشوطیــت بیشــرت جمعیــت خلق هــا در زیــر و نفــوذ شــدید و گســرتده ی قــدرت و ســلطه ی خوانیــن محلــی در 
روســتاها، بــه طــور عمــده بی ســواد یــا کم ســواد بودنــد و در واقــع تفکــر آزادی و قانــون بیشــرت در میــان نخبــگان مملکتــی بــود؛ بنابرایــن قــرش 
اندکــی توانســتند در مرشوطیــت حضــوری فعــال داشــته باشــند. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه رشکــت زنــان در فعالیت هــای سیاســی و اقتصــادی بــا 
جنبــش مرشوطــه آغــاز نشــد٬ قبــل از ایــن انقــالب نیــز زنــان در جنبش هــا و طغیان هــا رشکــت می کردنــد. هــر چنــد ایــن حــرکات اندرونــی بــود 
و اجتامعــی نشــده بــود؛ امــا همــراه مــردان در تجمعاتــی کــه بــرای گرانــی، قحطــی و ســایر مســائل بــود رشکــت می کردنــد. 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 می گرفــت.  می دانیــم زنــان نقــش مهمــی در پیــروزی مرشوطیــت داشــتند و دوشــادوش مــردان در تجمعــات و اعرتاضــات 
ــا  ــی شــدند٬ ام ــای اجتامع ــه و فعالیت ه ــط خــارج از خان ــده و وارد محی ــرون آم ــه بی ــواری خان ــار از چهار دی ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــت می کردن رشک
تاریخ نــگاران مــرد، ایــن فعالیت هــا را تنــزل داده و یــا نادیــده انگاشــته اند. ایــن انقــالب، انقــالب قانــون اساســی بحســاب می آمــد و از طریــق ایــن 
قانــون حداقــل حقوقــی بــرای نخبــگان در نظــر و معنــا پیــدا کــرد. امــا منی توانیــم بگوییــم بالفاصلــه بعــد از انقــالب مرشوطــه بــه مطالبــات زنــان 
پاســخ داده شــد؛ چــون پــس از تاســیس مجلــس قانــون گــذاری اولیــن قــرشی کــه حــق آن تضییــع گردیــد، بــاز زنــان بودنــد و بــا وجــودی کــه نقــش 
پررنگــی در ایــن انقــالب داشــتند از حــق رای دادن و انتخــاب شــدن محــروم شــدند و هــم رده ی ســایر اقشــاری کــه از حــق رای محــروم بودنــد 
قــرار گرفتنــد. بنابرایــن می تــوان گفــت هــر چنــد انقــالب مرشوطــه باعــث ایجــاد حرکــت اجتامعــی در میــان زنــان شــد امــا باعــث تغییــری زود 
هنــگام در وضعیــت قانونــی زنــان نشــد. جنبــش زنــان ایــران هیــچ گاه یــک فرآینــد یکنواخــت، رسارسی و هامهنــگ را طــی ننمــوده اســت امــا بــه 
شــهادت تاریــخ زنــان ایــران نقــش بســزایی در جنبــش هــای انقالبــی، حزبــی و مدنــی داشــته اند. 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 
مهم تریــن رویدادهــای تکامــل اولیــه ی جنبش هــای مدافــع حقــوق زنــان اســت. در آســتانه ی انقــالب ۵۷ نیــز زنــان نقــش بســیار مهمــی در ایــن 
پیــروزی داشــتند. شــاید گــامن می رفــت کــه بــرای قدردانــی از زنانــی کــه جــان، آزادی و فرزنــد خــود را در ایــن انقــالب فــدا کــرده بودنــد بــه پــاس 
قدردانــی از آنــان دولــت اســالمی جایــگاه تــازه ای را بــرای مشــارکت سیاســی آنــان در ســطح مملکتــی در نظــر بگیــرد کــه هیــچ گاه چنیــن نشــد. 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی و اســتقرار حکومــت جدیــد، حقــوق زنــان اولیــن هدفــی بــود کــه مــورد حملــه ی تندروهــای اســالمی قــرار گرفــت. 
یکــی از ایــن حقــوق، ســلب عضویــت زنــان در هیئت هــای منایندگــی سیاســی بــود و دیگــر اینکــه زنــان منی تواننــد رئیــس جمهــور باشــند. تنهــا حــق 
اســتثنایی کــه قانــون اساســی بــرای زنــان قائــل شــد حــق ورود بــه مجلــس شــورای اســالمی بــود. ایــن حــق نیــز بــه دلیــل نبــود انتخابــات آزاد منجــر 
بــه حضــور زنانــی در مجلــس می شــود کــه هیــچ دغدغــه ای بــرای احقــاق حقــوق زنــان و حقــوق بــرش ندارنــد و تحــت ذهنیــت و ایدئولــوژی نظــام 
حاکــم می باشــند و صاحبــان نگرش هــای سیاســی، احــزاب و تشــکل های مخالــف بــه آن راه نــدارد. بنابرایــن در شناســنامه سیاســی زنــان در ایــران 
ــان در نهــاد قانون گــذاری جمهــوری اســالمی اثــری بــه چشــم  فقــط تــک الگوهــا وجــود دارد و از حضــور الیه هــای گوناگــون و آرای متفــاوت زن
منی خــورد. هــر چنــد در بســیاری از مــوارد مثــال اشــتغال و یــا فعالیت هــای مطبوعاتــی و اجتامعــی راه را بــرای انــان بــاز گذاشــته شــده اســت تــا 
در ســطح ملــی و بین املللــی چهــره ی موجهــی از خــود ارائــه دهــد امــا در قوانیــن مدنــی و جزایــی رصاحتــا می تــوان دیــد کــه نابرابــری بیــن زن و 
مــرد در قوانیــن جهمــوری اســالمی وجــود دارد. بنابرایــن می بینیــم کــه قانــون اساســی ایــران 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. 

ــه مجلــس شــورای اســالمی اولیــن  ــات مجلــس پنجــم و فرســتادن فائــزه هاشــمی ب ــان ایرانــی در انتخاب شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه مشــارکت زن
مشــارکت رســمی آنــان در فعالیت هــای سیاســی اســت. در دوم خــرداد ســال ۱۳۷۶ بــار دیگــر زنــان از قرشهــای مختلــف بــا شــوق و شــور بســیاری 
بــه پــای صندوق هــای رای رفتنــد و ســید محمــد خامتــی  را بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب کردنــد. خامتــی بــرای 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 انحــراف کشــانیدن پتانســیل آزادیخواهانــه 
ــاد،  ــری نگذاشــت بلکــه باعــث گســرتش روز افــزون اعتی ــا تاثی ــه تنهــا در تحــول سیاســت های آنه ــان نقــش داشــت امــا اصالحــات و رفرم هــا ن آن
فحشــا و بیــکاری در میــان زنــان شــد. در انتخابــات ســال ۱۳۸۴ ریاســت جمهــوری، محمــود احمــدی نــژاد بــه عنــوان رئیــس جمهــوری محافظــه کار 
بــر روی کار آمــد. دولــت و مجلــس محافظــه کار بــرای نادیــده گرفــنت حقــوق زنــان سیاســت »زنــان علیــه زنــان« را در پیــش گرفتنــد. ایــن سیاســت 
کــه بســیار هدفمنــد و سیســتامتیک بــود بــه روش هــای مختلفــی توســط زنــان متکــی بــه ارکان قــدرت هامننــد مناینــدگان و مدیــران در جامعــه 
اعــامل و در قالب هــای قانونــی بــه زنــان تحمیــل می شــد. بــه عنــوان مثــال تجمــع مســاملت آمیــز زنــان در بیســت و دوم خــرداد ســال ۱۳۸۵ بــه 
وحشــیانه ترین شــکل توســط پلیس هــای زن کــه بــه تازگــی از دانشــکده ی افــرسی فــارغ التحصیــل شــده بودنــد بــا باتــوم و زنجیــر رسکــوب شــد. 
ایــن زنــان بی ســالح کــه بــا هــدف مطالبــات حقوقــی تجمــع کــرده بودنــد٬ مــورد حملــه ی فیزیکــی قــرار گرفتنــد. بنابرایــن ایــن موضوعــی تراژیــک 
و دردنــاک اســت کــه زنانــی کــه خــود در مجلــس حضــور دارنــد بــه نادیــده گرفــنت حقــوق هــم جنســان خــود اذعــان دارنــد و احیــای حقــوق آنهــا 
ــا اعرتاضــات گســرتده خواهان  ــود، مــردم ب ــه جنبــش ســبز مشــهور ب ــات خــرداد ۸۸ کــه ب ــد . در انتخاب ــر رضوری می پندارن را امــری الحــادی و غی
ــوند.  ــناخته می ش ــبز ش ــش س ــران جنب ــوان ره ــه عن ــی ب ــی و محمد خامت ــدی کروب ــوی، مه ــدند. میر حسین موس ــژاد ش ــود احمدی ن ــاری محم برکن
ــان  ــن اعرتاضــات٬ جوان ــوب شــد. در ای ــا شــدت بیشــرتی رسک ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود ب ــابقه ب ــالب ســال ۱۳۵۷ بی س ــد از انق ــن اعرتاضــات بع ای

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 گلولــه ی 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 طــالق، اعتیــاد و خشــونت علیــه زنــان و 
ده هــا مشــکل دیگر.همچــون تحــت فشــار قــرار دادن فعالیــن سیاســی، مدنــی و حقوقــی و همچنیــن روزنامه نــگاران زن و همچنیــن اعــدام زنانــی 
ــاد کــرد، هــر چنــد کــه ســازمان ها و نهاد هــای حقــوق بــرش فراوانــی بــرای جلوگیــری از ایــن اعــدام ایشــان  همچــون ریحانــه جبــاری می تــوان ی
تــالش کردنــد امــا بــه نتیجــه ای نرســید و رسانجــام وی را اعــدام کردنــد. بنابرایــن می بینیــم کــه هیــچ یــک از دولت هــا بــرای احقــاق حقــوق زنــان 
اقدامــی جــدی و بنیــادی نکرده انــد و اغلــب از انهــا بــه عنــوان ابــزار تبلیغاتــی اســتفاده کرده انــد. تنهــا ایــن خــود زنــان ایرانــی بوده انــد کــه بــا 
درک وضعیــت بحرانــی و ملــس محرومیت هــای خــود بــه پــا خواســته اند و خواهــان حقــوق خــود بوده انــد. جنبــش زنــان بخــش غیــر قابــل انــکار 
رونــد گــذر ملت هــا 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. ایــران کــه یــک حکومــت دینــی و بــر اســاس اندیشــه ی سیاســی 
اســالم اســت و همیشــه یکــی از مشــکالتی کــه زنــان ایرانــی بــا آن مواجــه بوده انــد تبعیــض جنســیتی بــوده اســت کــه بیشــرت ایــن تبعیضــات بــه 
ظاهــر بــر اســاس قوانیــن اســالم وضــع شــده اســت. ایــن قوانیــن تبعیض آمیــز بــه شــکل فراگیــر وجــود دارد و متامــی زنــان از همــه ی اقشــار جامعــه 
طبــق چنیــن قوانینــی تحــت فشــار روحــی و روانــی قــرار دارنــد. یکــی از قوانینــی کــه توســط اســالم گرایان تنــدرو وضــع شــده اســت طــرح امنیــت 
اجتامعــی اســت کــه جهــت کنــرتل پوشــش زنــان در خیابان هــا و محافــل عمومــی از هیچگونــه عملکــردی دریــغ منی ورزنــد و ایــن موضــوع باعــث 
ــه هــر آن منتظــر چنیــن واکنش هایــی می باشــند بنابرایــن ایــن طــرح  ــه طــوری کــه هنــگام خــروج از خان ــان شــده اســت؛ ب رعــب و وحشــت زن
نــه تنهــا باعــث ســالمت روانــی و اخالقــی جامعــه منی شــود بلکــه فشــار روحــی  بســیاری را بــه زنــان و دخــرتان ایرانــی تحمیــل می کنــد. هــرگاه 
زنــان بــرای مطالبــات حقوقــی خــود اعــرتاض می کننــد بــا رسکــوب مواجــه می شــوند٬ هــر چنــد طبــق اصــل ۲۷ قانــون اساســی ایــران بــه تجمعــات 
ــا  ــا یــورش پلیــس و نیروهــای امنیتــی مواجــه می شــود کــه در تعــارض آشــکار ب ــاز هــم ایــن تجمعــات ب مســاملت آمیز اجــازه داده شــده اســت ب
قانــون جمهــوری اســالمی ایــران اســت. قوانیــن تبعیض آمیــز در ایــران معــدود و انگشــت شــامر نیســت از آن جملــه: دادن حــق طــالق بــه مــردان، 
حجــاب اجبــاری، خــون بهــای زنــان نصــف مــردان اســت، زنــان از ۹ ســالگی وارد مســئولیت های جزایــی می شــوند و مــردان از پانــزده ســالگی و 

بســیاری از قوانیــن دیگــر.

بنابرایــن می بینیــم کــه مطالبــات زنــان ایــران از ابتــدای انقــالب تــا امــروز تغییــری نکــرده اســت و ایــن بــدان معناســت کــه بــه مطالبــات آن هــا 
پاســخ داده نشــده اســت حقوقــی از جنــس؛ حــق آنــان در رابطــه بــا همــرس، فرزنــد، در رابطــه بــا خوانندگــی و نوازندگــی، حــق ســفیر و کنســول 
ــه متــام حوزه هــای زمامــداری سیاســی.  ــه از کشــور، حــق انتخــاب پوشــاک، حــق ورود ب ــر، حــق خــروج آزادان ــا و اگ ــی  ام ــات ب شــدن، حــق حی
بنابرایــن مشــاهده می شــود قوانیــن جمهــوری اســالمی نــه تنهــا ناقــض حقــوق اقلیت هــای مذهبــی، قومــی و زبانــی اســت بلکــه بــه طــور آشــکار 
ناقــض حقــوق زنــان بــه عنــوان ملــت و نیمــی از قــرش جامعــه اســت و از هــر قــرش و طبقــه ای کــه باشــند بــا یــک چــوب رانــده می شــوند و از 
نظــر کیفــی در جایــگاه نــه چنــدان محبــوب قــرار گرفته انــد و در مقایســه بــا مــردان مــورد بی مهــری شــدید قانــون و فرهنــگ جمهــوری اســالمی 
اســت. درخواســت تغییــر قوانیــن توســط زنــان هــر زمــان وجــود داشــته اســت امــا همــواره بــه صــورت فــردی اعــالم شــده و ســازماندهی نشــده 
اســت، هــر چنــد در دوران ریاســت جمهــوری خامتــی بــه برخــی از نهادهــای غیر دولتــی مجــوز داده شــد، امــا ایــن نیــز باعــث تغییــر چشــمگیری 
ــی  ــی از امنیت ــان ایران ــن اســت کــه زن ــر ای ــات ریاســت جمهــوری و مــوارد دیگــری دال ب ــد. انتخاب ــان نگردی در وضعیــت اجتامعــی و سیاســی زن
ــک نوشــته خالصــه  ــا در ی ــد و تنه ــی بســیار زیادان ــان ایران ــد. مشــکالت و معضــالت زن ــد، بی بهره ان ــن کنن ــی آن را تامی ــد نهادهــای دولت ــه بای ک
منی گردنــد٬ زیــرا 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 محــارصه ی خشــونت های سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی در جهــان شــایان توجــه هســتند. امــا بــه زودی خواهنــد 
توانســت چهارچــوب قوانینــی کــه بــرای آنهــا کرامــت و ارزش قایــل نیســت بشــکنند٬ بــا ایــن رشط کــه بــه اعرتاضــات و اقدامــات آزادی خواهانــه ی 

خــود تــا انتهــا ادامــه دهنــد.

هــم اکنــون دو انتخابــات دیگــر در پیــش روی مــردم ایــران وجــود دارد انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و انتخابــات مجلــس خــرگان. هــر چنــد 
مــردم ایــران هــر زمــان بــه امیــد بهبــود رشایــط حاکــم بــه پــای صندوق هــای رای رفته انــد امــا هیچــگاه خواســته ها 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 
ــی و صدهــا  ــان سیاســی و مدن ــژه زندانی ــه وی ــگاران و ســینامگران، وضعیــت حقوقــی ب ــه خصــوص روزنامه ن ــان، اوضــاع فرهنگــی ب مشــکالت زن
ــه  ــی بســیاری وجــود دارد ک ــی و دین ــران ملت هــا و اقلیت هــای مذهب ــران اســت. در ای ــی مــردم در ای ــت بحران ــه دال از وضعی مشــکل دیگــر ک
تاکنــون حــق و حقــوق آنهــا بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت و طبــق گفتــه ی حســن روحانــی بــه عنــوان خــرده فرهنــگ شــناخته مــی شــوند، 
بنابرایــن ایــران بــرای گــذار از مشــکالت بایــد حقــوق ایــن ملیت ها)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، زیــرا تــا زمانــی کــه دموکراســی و مســاوات در جامعــه وجــود 
نداشــته باشــد، مشــکالت آن جامعــه نیــز حــل نخواهــد شــد، هــر چنــد بــه اصطــالح مناینــدگان! اقلیت هــا و اقــوام در مجلــس حضــور دارنــد امــا 
عمــال منی تواننــد، بیشــرت از سیاســت های نظــام فعالیتــی بــرای خلق)مــردم( خــود داشــته باشــند. در انتهــا حــق و حقــوق همــه ی زنــان را بــه عنــوان 

یــک ملــت را بایــد شــناخته؛ زیــرا بــا احقــاق حقــوق زنــان اســت کــه جامعــه آزادی و دموکراســی کســب خواهــد کــرد.  
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مشــارکت سیاســی در عرصــه ی سیاســت اجریــی هــر جامعــه از اهمیــت و جایگاه برجســته ای 
برخــوردار اســت. فرهنــگ سیاســی نیــز زادگاه همیــن مشــارکت سیاســی  اســت. بــه هــر اندازه 
ــد،  ــر یاب ــگ مشــارکتی تغیی ــه طــرف فرهن ــت ب ــاد و تابعی ــگ انقی ــگ سیاســی از فرهن فرهن
میــزان مشــارکت سیاســی نیــز افزایــش می یابــد و انــواع آن نیــز متفــاوت می گــردد. بعبارتــی 
یکــی از اهــداف توســعه ی سیاســی در هــر جامعــه، گســرتش مشــارکت گروه هــای مختلــف 
ــات  ــرای اجتامع ــرم ب ــاز م ــک نی ــه ، ی ــی جامع ــارکت سیاس ــس مش ــد. پ ــی می باش اجتامع
انســانی بحســاب می آیــد. از طریــق همیــن مشــارکت اســت کــه حضــور و مطالبــات خلــق  
ــا تــوان تاثیرگــذاری را دارد. البتــه چنیــن عملکردهایــی در  یــا مســتقیام تاثیــر می گــذارد و ی
جامعــه ای دموکراتیــک کــه در آن خلــق نقــش اصلــی و تعییــن کننــده را دارنــد، امــکان پذیــر 
ــال  ــارکت کام ــران ، مش ــم در ای ــان آور حاک ــنج و خفق ــای متش ــه در فض ــوان منون ــت. بعن اس
معنــای خویــش را از دســت می دهــد. آنچــه کــه از عملکــرد دولــت ایــران در طــول تاریــخ 
خــود و بویــژه دهه هــای اخیــر، مشــخص و منایــان اســت،  ایــن بــوده کــه جامعــه ی زنــان کــه 
نیمــی از جمعیــت ایــران را تشــکیل می دهنــد، نــه حــق رشکــت در امــور سیاســی در ســطح 
کالن را دارنــد و نــه از حــق مشــارکت در حیــات جمعــی را برخــوردار می باشــند. پــس بایــد 
گفــت متــام تــالش اربابــان سیاســی بــر آن بــوده کــه سیاســت را پدیــده ای مردانــه جلــوه دهنــد 
ــل توجهــی از جامعــه نقشــی بســزا را در آن  ــوان بخــش قاب ــه بعن ــان ک ــان، زن ــن می و در ای
ایفــا می کننــد، همــواره بــا موانعــی رصفــا جهــت عــدم مشــارکت  خویــش مواجــه می گردنــد. 
در ایــن نوشــته بدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه میــزان مشــارکت سیاســی زنــان 
ــی  ــه موانع ــد؟ چ ــوده و می باش ــزان ب ــه می ــه چ ــران ب ــات ای ــان در انتخاب ــژه حضورش و بوی
موجــب عــدم مشــارکت  آنــان گردیــده؟ آیــا سیاســت ایــران پــس از روی کار آمــدن جمهــوری 
اســالمی، زمینــه را بــرای مشــارکت زنــان در عرصه هــای سیاســی فراهــم منــوده؟ اگــر فراهــم 
گشــته اســت، بــه چــه منظــور و چــرا؟ و اگــر خیــر، بایــد چــه کــرد و بــرای ایجــاد تغییــر و 
ــخ دهی  ــت پاس ــاظ جه ــن لح ــید؟ از همی ــکاری اندیش ــه راه ــود چ ــط موج ــول در رشای تح
ــان در عرصــه ی  ــران و نقــش زن ــخ ای ــه تاری ــه ایــن ســواالت الزم اســت کــه چشــم اندازی ب ب

سیاســی و بویــژه حضورشــان در انتخابــات را داشــته  باشــیم.

ــان  ــه زم ــتند، ب ــرار داش ــان در آن ق ــه زن ــی ک ــر وضعیت ــش در براب ــران، پیشــینه ی واکن در ای

جنبــش مرشوطیــت بــاز می گــردد. قبــل از مرشوطیــت نیــز ذهنیتــی کــه بــر جامعــه 

ُرَزرین کامنگر

تاملی بر مشارکت انتخاباتـی ا ز مرشوطه تاکنونزان

ــه در دوران ن ــت ک ــوان گف ــن می  ت ــم، چنی ــاز گردی ــرت از آن ب ــی پیش ــه کم ــر ب ــی داد. اگ ــان را من ــه زن ــت ب ــال فعالی ــه مج ــود ک ــا ب حکم فرم

قاجاریــه، در مجلــس اول و دوم زنــان حــق رای نداشــتند. درســال ۱۳۲۷ نظام نامــه ی انتخابــات تهیــه شــد و بــه تاییــد محمدعلــی شــاه رســید 

کــه در آن نظام نامــه زنــان در زمــره ی افــرادی شــمرده شــدند کــه از حــق انتخــاب کــردن، مطلقــا محــروم بودنــد. برخــی از قوانینــی کــه در 

ــت: ــل اس ــه رشح ذی ــده  اند، ب ــرح ش ــان مط آن زم

افرادی که اجازه ی رای نداشتند: 

• افراد خارج از رشد	

• تبعه خارجه	

• اشخاصی که خروج شان از دین اسالم در حضور یکی از حکام رشع جامع الرشایط به ثبوت رسیده باشد	

• ورشکستگان بتقصیر	

• مرتکبین قتل و رسقت و مقرینی که مستوجب مجازات قانونی اسالمی شده اند.	

• 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 هــامن دوران، امــا در مجلــس دوم، در ســال 1290 در نظام نامــه ی انتخابــات تغییراتــی صــورت گرفــت کــه عــالوه بــر افــرادی کــه از دادن 
رای در مجلــس اول محــروم گشــته بودنــد، در ایــن دوره نیــز بــه تعــداد آنانــی کــه اجــازه ی رای نداشــتند افــزوده شــد: 

• متکدیان	

• اشخاصی که به وسائل بی رشفانه تحصیل معاش می منایند	

• مقرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت قیام و اقدام کرده اند	

ــم  ــش تحری ــد. در جنب ــت می پرداختن ــه فعالی ــان ب ــی، مانعــی در راه جنبش هــای بعــدی نشــد و زن ــه حــق قانون ــدان دسرتســی ب ــه فق  البت
تنباکــو زنــان توانســتند کــه تاحــدودی رشــد اجتامعــی خویــش را بــه منصــه ی 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 می شــد و بعنــوان بخشــی از یــک جنبــش 
عمومــی فعالیــت می کردنــد. بعــالوه بعدهــا بــا فعالیت هایــی کــه انجــام دادنــد، توانســتند ســازمان های خــاص خویــش را شــکل دهنــد و بــه 
فعالیت هــای جداگانــه در زمینــه ی مســائل خــاص خــود بپردازنــد کــه البتــه بــا موانعــی از ســوی دولتمــردان مواجــه می گردیدنــد و مجبــور 
ــای  ــون در عرصه ه ــیوه های گوناگ ــه ش ــش، ب ــودن حضــور خوی ــر من ــن پررنگ ت ــع و همچنی ــن موان ــان برداشــنت ای ــت از می ــه جه می شــد ک
ــان در مجلــس  مختلــف فعالیــت مناینــد. پــس از پیــروزی جنبــش مرشوطــه و تشــکیل مجلــس شــورای ملــی، طــرح حــق رأی و انتخــاب زن
مطــرح شــد، قانونــی کــه در ابتــدای امــر نســوان)زنان( را در ردیــف خــارج شــدگان از دیــن اســالم، دیوانــگان، تبعــه خارجــه، دزدان و قاتلیــن، 
گدایــان و متکدیــان و اشــخاصی کــه کمــرت از ۲۰ ســال داشــتند، قــرار مــی داد کــه حقــی بــرای رأی نداشــتند، ایــن بــار از حــق انتخــاب کــردن 
و انتخــاب شــدن زنــان ســخن بــه میــان می آمــد. بــرای نخســتین بــار فراکســیون حــزب تــوده در مجلــس بــه ســال ۱۳۲۲ طــرح اعطــای حــق 
رأی بــه زنــان را بــه مجلــس ارائــه منــود. در واقــع حــق رأی زنــان در حــدود ۲۰ ســال پــس از طــرح آن در ســال ۱۳۴۱ تحــت عنــوان الیحــه ی 
انجمن  هــای ایالتــی و والیتــی کــه یکــی از بندهــای آن اشــاره بــه ایــن موضــوع داشــت، بــه رســمیت شــناخته شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
جنبــش مرشوطــه در ســال  ۱۲۸۵خورشــیدی بــه پیــروزی دســت یافــت. پــس از آن بــود کــه زنــان بــه گونــه ای رســمی توانســتند در انتخابــات  
گوناگــون رشکــت مناینــد. در ایــن میــان، عــده ی زیــادی از افــراد از اقشــار گوناگــون بــا تصویــب ایــن قانــون بــه مخالفــت برخواســتند. برخــی 
از علــام و روحانیــون نیــز از جملــه افــرادی بودنــد کــه از مطــرح شــدن ایــن موضــوع و پــس از تصویــب آن، از اجــرا شــدن آن ناراضــی بودنــد  
آیت اللــه کاشــانی کــه بعنــوان مبــارز دوران مرشوطــه و مناینــده مجلــس در آن دوران شــناخته می شــد، در مــورد ایــن موضــوع نیــز هامننــد 
دیگــران، چنیــن می اندیشــید کــه زنــان بایــد در خانــه مباننــد و بــه وظیفــه ی اصلــی خــود یعنــی خانــه داری و پــرورش فرزنــد بپردازنــد. آنچــه 
کــه روشــن اســت، علــام و روشــنفکرانی کــه بــا حامیــت زنــان، توانســتند در جنبــش مرشوطــه پیــروز گردنــد، فــارغ از مســائل سیاســی، در 
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متامــی عرصه هــا از حضــور فعــال زن در هــراس بودنــد و ســعی در رایــج منــودن اســتدالل و تفکــر خویــش در رسارس ایــران منودنــد. البتــه در 
روزگاری کــه کمــرت زنــی فعالیــت اجتامعــی داشــته اســت و وظیفــه  اصلــی وی تربیــت فرزنــدان پنداشــته می شــده اســت، چنیــن واکنشــی از 
ــد،  ــون نبودن جانــب روحانیــت و اقشــار تحصیل کــرده ی )آکادمیــک( دور از انتظــار منی منــود. مخالفــان ایــن موضــوع، تنهــا علــام و روحانی
ــا آن بــه مخالفــت برخواســتند  ــان را تربیــت فرزنــدان می دانســتند ب ــر اســاس اینکــه وظیفــه ی اصلــی زن ــز ب بلکــه دیگــر اقشــار جامعــه نی
ــد،  ــنگین تری  دارن ــدس و س ــه ی مق ــد و وظیف ــان خــود می پرورانن ــران را در دام ــت ای ــی از مل ــران نیم ــان ای ــه زن ــه ک ــن جمل ــنت ای ــا گف و ب
نبایــد در پــاره ای از مســائل سیاســی و اجتامعــی از قبیــل انتخابــات رشکــت کننــد تــا بهــرت و بیشــرت بتواننــد بــه خانــواده و فرزنــدان خویــش 
ــه انتشــار  ــم؟« دســت ب ــوان »از اســالم چــه می دانی ــم تحــت عن ــون ق ــه جمعــی از روحانی ــود ک ــد. در حــدود ســال ۱۳۳۹ ب رســیدگی مناین
مجموعه هایــی مرتبــط بــا مســائل روز زدنــد. اولیــن قســمت از ایــن سلســله انتشــارات، »زن و انتخابــات« نــام داشــت. آیت اللــه نــارص مــکارم 
شــیرازی در مقدمــه ی ایــن مجموعــه بــه منظــور تببیــن چرایــی عــدم حــق رای زنــان ، بیــان می کنــد کــه »یکــی از ریشــه های مشــکالت مــا، 
غلبــه ی احساســات بــر عقل هــا اســت«. بعبارتــی می خواســتند کــه از طریــق تحلیــالت و تفســیراتی کــه البتــه از ســوی هــر یــک از مراجــع 
بــه شــیوه ای صــورت می گرفــت، زنــان و عملکــرد آنــان و حتــی انتخاب هــای  آنــان را کامــال بــدور از منطــق و عقــل وامنایــی کننــد. واکنــش 
علــام و روحانیــون تنهــا بــه ســالیان پیــش از تصویــب حــق رای زنــان محــدود نشــد. در ســال ۱۳۴۱ و پــس از بــه تصویــب رســیدن الیحــه ی 
انجمن هــای ایالتــی و والیتــی، علــام بــا حامیــت طــالب و بــزرگان اصنــاف اعــرتاض کردنــد کــه در رشع اســالم حــق رأی فقــط بــه مــردان داده 
ــی، محمــد  ــی، احمــد حســینی زنجان شــده اســت. در آن زمــان جمعــی از علــامی طــراز اول وقــت چــون خمینــی، محمــد حســین طباطبای
ــراز داشــتند و آن را  ــون اب ــن قان ــب ای ــه تصوی ــت اعــرتاض خــود را نســبت ب ــه حکومــت وق ــه ای مشــرتک ب ــزدی و … در اعالمی موســوی ی
غیــر قانونــی نامیدنــد. در قســمتی از ایــن پیــام چنیــن آمــده اســت: »گالیــه از وضعیــت بــد اقتصــادی و بــی تدبیــری مســئوالن«!! بــا ایــن 
ــا  ــات، ی ــان در انتخاب ــال دخالــت زن ــه امث ــد ب ــه جــای آنکــه دولــت درصــدد چــاره برآیــد، رس خــود و مــردم را گــرم می کن ــار ب وضــع رقت ب
اعطــای حــق زن هــا، یــا وارد منــودن نیمــی از جمعیــت ایــران را در جامعــه و نظایــر ایــن تعبیــرات فریبنــده، کــه دادن حــق رای بــه زنــان، جــز 
بدبختــی و فســاد و فحشــا چیــز دیگــری را بــه همــراه نــدارد. آرام آرام مخالفت هــا بیشــرت جنبــه ی سیاســی پیــدا کــرده بــود؛ بــه گونــه ای  کــه 
مخالفــان می گفتنــد در جامعــه ای کــه مــردان منی تواننــد انتخــاب کننــد اجــازه رای دادن بــه زنــان متســخری بیــش نیســت . آیت اللــه خمینــی 
جلســه ای در قــم تشــکیل داد و رسانجــام تصمیــم بــه ارســال تلگــراف بــه محمدرضــا شــاه پهلــوی در جهــت بــه مخالفــت بــا ســه بنــد الیحــه 
انجمن هــای 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 زن هــا مخالــف نیســتیم. مــا بــا ایــن فحشــا مخالفیــم. بــا ایــن کارهــای 

غلــط مخالفیــم. مگــر مردهــا در ایــن مملکــت آزادنــد کــه زن هــا آزادی داشــته باشــند؟«  

در دور دوم مجلــس شــورای ملــی؛ مــاده ی چهــارم نظام نامــه ی انتخابــات بــه بحــث و بررســی رســید.  در ایــن جلســه بــود کــه حســن مــدرس، 
ــی  ــه بی ثبات ــان ب ــه زن ــد و هشــدار داد کــه اعطــاء حــق رأی ب ــان را حفــظ می کن ــی حقــوق زن ــه خوب ــن موجــود ب اســتدالل کــرد کــه قوانی
سیاســی، فســاد مذهبــی و هــرج و مــرج اجتامعــی خواهــد انجامیــد. هنگامــی کــه طــالب قــم بــرای مخالفــت و اعــرتاض بــا پیشــنهاد اعطــای 
ــن مجــروح شــدند. علی رغــم موانعــی کــه طــالب، فقه هــا و حتــی  ــد، یــک نفــر کشــته و دوازده ت ــه خیابان هــا ریختن ــان ب ــه زن حــق رأی ب
ــان، قــرار می دادنــد، باالخــره در ســال ۱۳۴۲ بیســت و یکمیــن دوره ی مجلــس شــورای ملــی برگــزار شــد  ــر زن برخــی از روشــنفکران در براب
و زنــان بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ایــران، بــه مجلــس راه یافتنــد. در دوره ی بیســت و ســوم مجلــس شــورای ملــی ۱۷ تــن از بانــوان بعنــوان 
مناینــده ی مجلــس انتخــاب شــدند. از ســویی زنــان در ســه مجلــس نخســت ســنا حضــور نداشــتند و در مجلــس چهــارم کــه در ســال ۱۳۴۲ 
تشــکیل شــد، فقــط دو زن حضــور داشــتند. ترکیــب مجلــس پنجــم بــه همیــن شــکل ادامــه یافــت و در مجلــس ششــم ۴ زن حضــور یافتنــد 
و در آخریــن مجلــس ســنا دو زن حضــور داشــتند. البتــه اگرچــه حضــور زنــان در ایــن دوران نســبت بــه دوران گذشــته بهــرت شــده بــود، امــا 
حضــور از آن همــه ی بانــوان ایرانــی نبــود و فقــط متعلــق بــه بخــش اندکــی از جامعــه ی زنــان بــود و طبقــه ی خاصــی)ارشاف و درباریــان( 
ــاد. از ایــن رو منی تــوان آنهــا را ســخنگوی نیاز هــا و  را شــامل می  شــد و مشــارکت در ســطح تــوده هیــچ گاه بــه معنــای واقعــی اتفــاق نیفت
مطالبــات متنــوع زنــان دانســت و از آنجایــی کــه انتخابــات در سیســتم حکومــت پهلــوی مبتنــی بــر رویه ایــی دموکراتیــک نبــود، رصفــا حضــور 
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زنــان آزادی خــواه در انقالبــی کــه در ســال ۵۷ در ایــران صــورت پذیرفــت، نقــش مهمــی داشــتند و بــا برگــزاری تظاهــرات ســعی بــرآن داشــتند 
کــه وضعیــت خویــش را بهبــود بخشــند. پــس از روی کار آمــدن جمهــوری اســالمی، 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 ایــران در ایــن نهضــت ســهم بیشــرتی از مــردان دارنــد،« ســعی داشــت کــه نیــروی زنــان را، در راســتای دســتیابی بــه 
منافــع خویــش بــکار گیــرد. البتــه پــس از تظاهــرات ۵۷ و پیشــاهنگ بــودن زنــان ، دولــت کامــال بــر نیــروی زنــان واقــف گردیــد و بــا رسکــوب 
بیــش از پیــش، عرصــه  را بــرای حضــور زنــان تنــگ منــود و تحــت نــام دیــن و عــرف و خدمــت بــه خانــواده، چهــار دیــواری منــزل را بهرتیــن 

مــکان بــرای آنــان فــرض کــرد. از ســویی نیــز اگــر از آزادی انتخــاب صحبــت می کــرد، ایــن آزادی تــا زمانــی ادامــه می داشــت کــه بــه منافــع 
نظــام، کــه هامنــا زاییــده ی ذهنیــت مردســاالر اســت، رضبــه نزنــد و آنچــه کــه مشــاهده می شــد، ایــن بــود کــه زنــان پــس از انقــالب اســالمی 
بیشــرت انتخــاب کننــده بودنــد تــا انتخــاب شــونده. ایــن را می تــوان از تعــداد زنــان راه یافتــه بــه مجلــس و دیگــر نهادهــای سیاســی دریافــت. 
بعنــوان مثــال در اولیــن دوره ی مجلــس شــورای اســالمی ۴ زن حضــور داشــتند. در دومیــن دوره نیــز تعــداد زنــان داوطلــب ۲۵ نفــر بــود کــه 
از میــان آنــان فقــط ۴ نفــر توانســتند کــه در مجلــس حضــور داشــته باشــند. در ســومین دوره ی انتخابــات نیــز ماننــد تعــداد دوره هــای پیــش ۴ 
زن وارد مجلــس شــوند. در پنجمیــن دوره ۱۴ تــن توانســتند بــه مجلــس راه یابنــد. در ششــمین دوره نیــز ۱۳ نفــر موفــق بــه کســب رای بــرای 
حضــور در مجلــس شــدند. در هفتمیــن دوره نیــز ماننــد دوره ی قبــل ۱۳ تــن وارد مجلــس شــدند. در هشــتمین دوره ی انتخابــات نیــز تعــداد 
بانــوان بــه ۸ تــن کاهــش یافــت، در دوره ی نهــم نیــز تعــداد آن بــه ۹ نفــر رســید. بــا بررســی تعــداد زنــان در مجلــس و قانون گــذاری، حضــور 
کمرنــگ زنــان کامــال مشــاهده می شــود. بــا وجــود تالش هــای فــراوان بــرای حضــور زنــان در خانــه ی ملــت تعــداد زنانــی کــه توانســته اند وارد 
مجلــس شــوند از 14 نفــر در مجلــس پنجــم فراتــر نرفتــه اســت و  بعــد از مجلــس هفتــم نیــز ســیر نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت. تعــداد کل 
مناینــدگان زن از دوره ی اول تــا نهــم مجلــس شــورای اســالمی، هنــوز بــه مــرز 90نرســیده اســت. از طرفــی در 9 دوره تشــکیل مجلــس شــورای 
اســالمی تنهــا 50 زن توانســته اند بــه پارملــان راه پیــدا کننــد؛ چراکــه 28 مناینــده  ی زن بــه صــورت تکــراری در مجلــس حضــور داشــته اند؛ در 
ایــن میــان 27 مناینــده از حــوزه انتخابیــه تهــران بوده انــد. از ســویی، حضــور زنــان در هیئت رئیســه مجلــس اول تــا نهــم فقــط یک بــار اتفــاق 
ــی در هیئت رئیســه مجلــس حضــور  ــده زن ــه مناین ــان در مجلــس، هیچ گون ــودن تعــداد آن ــل پایین ب ــه دلی ــا مجلــس پنجــم ب ــاده اســت. ت افت
نداشــت، ولــی بــرای اولین بــار، ســهیال جلــودارزاده )مناینــده دوره پنجــم، ششــم و هفتــم مجلــس شــورای اســالمی( منشــی هیئت رئیســه ی 
ــش روی  ــات پی ــا در انتخاب ــان در تالشــند ت ــه زن ــس حضــور داشــت. البت ــن دوره از مجل ــار اجالســیه ای ــه در هــر چه ــس ششــم شــد ک مجل
مجلــس شــورای اســالمی، زمینه هــای الزم بــرای حضــور بیشــرت زنــان در انتخابــات مجلــس فراهــم آیــد، چراکــه از دوره اول تــا نهــم مجلــس، در 
بهرتیــن حالــت تعــداد زنــان مناینــده از ۱۴ نفــر افزایــش نیافتــه اســت.  امــا امســال نیــز  بــه گفتــه ی رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور، از ۱۱۷۶۴  
داوطلــب بــرای مجلــس شــورای اســالمی کــه ثبت نــام کرده انــد، فقــط ۱۲۳۴ نفــر زن هســتند و ایــن رقــم بســیار ناچیــزی اســت در مقایســه 
ــا آمــار کلــی. پــس می بینیــم کــه نــگاه مردانــه بــه عنــوان اصلی تریــن مانــع پذیــرش زنــان در فهرســت های انتخاباتــی در هــر دو جریــان  ب
ــده  ــا فرســتادن ۵۰ مناین ــرای کســب ســهم 30 درصــدی ی ــان را ب ــن مســئله در اســتان ها، زن اصولگــرا و اصالح طلــب وجــود دارد و شــدت ای
برابری طلــب بــه مجلــس بــه چالــش می کشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه هنگامــی کــه از کمیــت ســخن بــه میــان می آوریــم، بــدان معنــا نیســت 
کــه تنهــا  بعــد کمیــت را مــورد بحــث قــرار دهیــم. فراتــر از بعــد کمــی و افزایــش تعــداد زنــان، الزم اســت کــه مناینــده ی زنــان در مجلــس، از 
دغدغه هــا، مســائل و مطالبــات زنــان بحــث منایــد و از حــق آنــان دفــاع کننــد. در کنــار افزایــش تعــداد مناینده هــای زن در مجلــس، اینکــه 

زنــان بتواننــد بــا حفــظ هویــت خویــش، در مجلــس از زنــان و حــق آنــان ســخن بگوینــد، بایــد مبنــا قــرار گیــرد.

ــان در ایــران دارای حــق رأی  ــان بنگریــم، می تــوان ایــن طــور گفــت کــه، اینکــه طبــق قانــون زن  اگــر از بعــد قانونــی نیــز بــه مســئله ی زن
ــاب  ــای کت ــا و تبره ه ــه در بیشــرت ماده ه ــد، تناقضــی  اســت ک ــه شــامر می رون ــوان شــهروند درجــه ی دوم ب ــه عن ــواره ب ــا هم هســتند ام
قانــون دیــده می شــود. اگــر چــه در قانــون اساســی زنــان حــق رای را دارنــد امــا ذهنیتــی کــه بــر هــامن قانــون ســایه انداختــه، تنهــا تــا کنــون 
اجــازه ی حضــور کم تــر از 3 درصــدی را بــه آنــان داده اســت. آن هــم غالبــاً زنانــی توانســته اند بــه عنــوان کاندیــدا وارد انتخابــات بشــوند کــه 
عــالوه بــر پذیرفــنت اصــل والیــت فقیــه، از طــرف جنــاح خاصــی مــورد تأییــد باشــند. بنابرایــن حــق انتخــاب شــدن شــامل هیــچ زن دگراندیشــی 
منی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه زنــان ایــران در عرصــه ی علــم دانــش، فــن آوری، نظــم و دقــت در کارهــا، تحمــل و طاقــت بــاال در مواجهــه 
بــا مشــکالت و… از مــردان پیشــی گرفته انــد. بنابرایــن، خواســته بــر حــق آنهــا در رسارس ایــران، خواســته ای معقــول و کامــالً منطقــی اســت 
کــه خــود بــر رسنوشــت سیاســی و اجتامعــی آنــان حاکــم باشــند. بــا ایــن وجــود امــا تاکنــون از عرصــه هــای تصمیم ســازی و تصمیــم گیــری 
هــای کالن مملکــت کنــار گذاشــته شــده انــد و معمــوالً بــا آنــان بــه مثابــه ی » فرشــته روح افــزا، قائــم مقــام شــورای فرهنگــی اجتامعــی زنــان، 
کمپیــن “تغییــر چهــره مردانــه مجلــس” را نفــوذ دشــمن در حــوزه زنــان مــی دانــد. وی می گویــد: »مجلــس تاکنــون جنســیتی نبــوده اســت 
بلکــه شایسته ســاالری! ایــن مــردم هســتند کــه مناینــدگان را انتخــاب می کننــد 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 40 میلیــون زن، تعــداد انگشت  شــامری زن شایســته اند؟؟

در کنــار انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، می تــوان بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز اشــاره منــود. در ســال ۱۳۷۶ بــه هنــگام برگــزاری 
ــام منــود، اســتدالل وی ایــن بــود کــه  ــه عنــوان داوطلــب ریاســت جمهــوری ثبت ن انتخابــات ششــمین دوره ی ریاســت جمهــوری، بانویــی ب
ــه افــراد رسشــناس اســت. شــورای  منظــور از کلمــه ی رجــال منــدرج در قانــون اساســی مــاده  ۱۱۵مــرد نبــوده، بلکــه ایــن اصطــالح ناظــر ب
نگهبــان در رد ایــن نظــر اظهــار داشــت کــه منظــور از کلمــه ی رجــال مــردان اســت و زنــان منی تواننــد عهــده دار منصــب ریاســت جمهــوری 
شــوند. از دیــدگاه دولتمــردان!، زنــان منی تواننــد رهــر یــا عضــو شــورای رهــری شــوند، تاکنــون هیــچ زنــی بــه عضویــت شــورای نگهبــان و 
ــان چنیــن حقــی اعطــا نشــده اســت. اصــل  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در نیامــده، ریاســت جمهــوری خــاص مــردان اســت و بــه زن
۱۱۵ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران در بیــان رشایــط رئیــس جمهــور بیــان مــی دارد کــه رئیــس جمهــور بایــد از میــان رجــال مذهبــی 

سیاســی انتخــاب شــود. 
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هــر قانــون مهــری ا ســت بــر آن کــه ذهنیــت مردســاالر جــای پــای خویــش را محکــم تــر از گذشــته منایــد. در طــول فعالیــت  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 نداشــته اند و نخواهنــد داشــت. پــس 

می تــوان گفــت زنــان نســبت بــه حضــور فعــال در پیــروزی انقــالب اســالمی، در مراکــز تصمیم گیــری و اجــرای قانــون حضــور پیــدا نکردنــد و 

همیشــه ارزش واقعــی و هویــت زن حالــت پنهــان و مســتور بخــود گرفتــه اســت. از دیــدگاه برخــی از اعضــاء تشــکیل دهنــده ی بدنــه ی دولت، 

ایــن طــور گفتــه می شــود عــدم حضــور زنــان در عرصه هــای 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 مالک هــای صافی هــای 

انتخاباتــی کامــال رنــگ و بویــی مردانــه بخــود گرفته انــد. بــر همیــن اســاس می تــوان گفــت گروه هــای سیاســی اقتدارگــرای موجــود در ایــران، 

آنجــا کــه بــه منافــع خــود خدمــت منایــد، برخــی از ماده هــا و قوانیــن مربــوط بــه زن را، بــه قصــد تســلط بــر اهرم هــای تبلیــغ سیاســی بــکار 

ــت، پســت های  ــان در بخش هــای مدیری ــه آن ــا ب ــد و ی ــه قــدرت خویــش را دارن ــرای دســتیابی ب ــزاری ب ــان نگاهــی اب ــه زن ــا ب ــد و ی می گیرن

منایشــی را اعطــا می مناینــد کــه اگرچــه زن در بخــش مدیریــت نیــز بــه فعالیــت بپــردازد، امــا بدلیــل آنکــه ذهنیتــی مردانــه  دســتور می دهــد، 

اینجــا تنهــا زن نقــش اجراکننــده را بــر عهــده دارد نــه تعییــن کننــده. 

ــع  ــازمانی دارای موان ــاالی س ــای ب ــه رده ه ــان ب ــه ورود زن ــور رشح داد ک ــن ط ــوان ای ــس را می ت ــان در مجل ــور زن ــته و حض ــات گذش انتخاب
اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی و ... کامــال ســلیقه ای بــوده اســت. بــا وجــود اینکــه تعــداد زنــان متخصــص در جامعــه و نیــروی کار افزایــش 
یافتــه اســت، امــا در ایــران طبیعــی جلــوه دادن و توجیــه ایدئولوژیــک نابرابــری زن و مــرد ســایه ی ســنگین خــود را بــر متامــی عرصه هــا و 
حوزه هــا افکنــده اســت. ایــن موضــوع بــه زمینــه ی را بــرای بســته بــودن فضــای سیاســی اجتامعــی در ایــران بیشــرت کمــک می منایــد و زنــان 

ــا ذهنیتــی مواجــه می شــوند کــه در بهرتیــن حالــت نیــز آنــان را رسکــوب می منایــد. ــا ب در هــر ســطحی کــه باشــند، نهایت

در حالیکــه نهادهایــی همچــون ریاســت قــوای ســه گانه، شــورای نگهبــان، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، مجلــس خــرگان رهــری افــکار 
ــا غیرمســتقیم پشــتیبانی می مناینــد، چگونــه می تواننــد از حــق یــک زن دفــاع کــرده و ســخن بگوینــد؟  مردمحورانــه را در جامعــه اشــاعه ی
ــان  ــی هــر کــدام از آن ــز شــنیده می گــردد. گوی ــواع و اقســام مباحــث تبعیض آمی ــن دولتمــردان ان ــات از ســوی همی ــژه در زمــان انتخاب بوی
برانگیختــه شــده اند تــا پیشــاپیش، فضــا را متشــنج کــرده و از هرگونــه اقــدام عملــی در جهــت گســرتش حضــور زنــان در مجلــس، پیشــگیری 
ــرت  ــد و بیش ــتادگی می کنن ــان ایس ــی زن ــی و قانون ــت طبیع ــر خواس ــه در براب ــه چگون ــود ک ــاهده من ــوان مش ــز می ت ــر دوره نی ــد. در ه کن

ــد.  ــت منوده ان ــان را رد صالحی ــی زن کاندیداهــای واقع

 پــس آنچــه کــه از زنــان انتظــار مــی رود ، افزایــش ســطح آگاهــی و توســعه بخشــیدن بــه فعالیت  هــای  خویــش می باشــد تــا بتواننــد در برابــر 
ذهنیــت مردســاالر کــه در هــر مــکان و زمانــی، قوانیــن زن ســتیز را بــه تصویــب می رســاند بــه مقابلــه برخیزنــد، تــا زمینــه ی ایجــاد دموکراســی 
را در متامــی عرصه هــای جامعــه فراهــم آورنــد. مطالبــات ســایر اقشــار جامعــه نیــز در ایــن نظــام سیاســی هیــچ گاه مطــرح منی شــود،  پــس 
ــل نیمــی از رای  ــی رغــم اینکــه حداق ــد. عل ــدا منی کن ــز منــود پی ــان نی ــدارد، مشــارکت آن ــی ن ــچ گاه اهمیت ــان هی ــات زن ــه مطالب هنگامــی ک
دهنــدگان را زنــان تشــکیل می دهنــد -البتــه بــه عنــوان انتخــاب شــونده- هنــوز نیــز می تــوان گفــت کــه در رده هــای پاییــن قــرار دارنــد. در 
طــول تاریــخ ایــران مشــاهده می مناییــم کــه یــا بصورتــی کامــل زنــان را از حضــور در عرصه هــای سیاســی حــذف منوده انــد و یــا بــه فرمــی 
ســطحی مشــارکت می دهنــد و آ نهــا را نیــز بــه  شــیوه های مختلــف از صحنه هــای فعالیــت ، در حاشــیه قــرار می نهنــد. بــا توجــه بــه چنیــن 
تحلیالتــی،  زنــان بــرای پیگیــری مطالبــات خــود ناگزیرنــد بــا نادیده گرفــنت اظهــارات دولتــی، سیســتم های سیاســی رســمی را تحــت فشــار قــرار 
دهنــد. کنــرتل و اســتیالی مــردان بــر ســازمان های سیاســی را کــم مناینــد. در مقابــل نیــز زنــان نبایــد رصفــا بخاطــر اینکــه در جایــگاه قــدرت 
قــرار گیرنــد، بــه فعالیــت بپردازنــد، زیــرا کــه قــدرت مکانیســمی و فضایــی اســت کــه در آن یکــی دیگــری را بــه انجــام عملــی وا مــی دارد کــه 

مایــل بــه انجــام آن نباشــد وا مــی دارد و ایــن بــا ماهیــت انســانی در تعــارض می باشــد.

آنچــه کــه بایــد بــر آن تاکیــد داشــت، ایــن اســت کــه سياســت دموكراتيــك امــري نيســت كــه بــدون حضــور زن گســرتش يافتــه باشــد، بعبارتــی 
سیاســت دموکراتیــک را بايــد مبتنــی بــر مشــارکت مســتقیم متامــی اقشــار جامعــه و در راس آن زنــان دانســت. هــر انــدازه زنــان بــه شــيوه اي 
ســازماندهي  شــده و بــا تکیــه بــر اراده ي آزاد خویــش در ايــن بخش هــا مشــاركتي فعــال داشــته باشــند، بــه هــامن ميــزان سياســت دموكراتيــك 
گســرتش خواهــد يافــت. زن در جامعــه ی ایــران کــه نصــف بیشــرت جمعیــت را بــه خــود اختصــاص می دهــد، بخصــوص در عرصــه ی سیاســت 
ــزه  ــه ســمت دمکراتی ــات را ب ــا موفــق می شــوند انتخاب ــن دوره ی ــوری خــود در ای ــا کاندیدات ــان ب ــه عــالوه زن ــده منی شــود. ب ــری از او دی اث
شــدن ســوق بدهنــد و یــا در صــورت رد  صالحیــت کاندیدا هــای مــورد نظــر زنــان، چهــره ی واقعــی “انتخابــات” و حــذف زنــان از عرصه هــای 
ــه  ــه ای ک ــان می شــود. نکت ــد عری ــات شــک دارن ــودن انتخاب ــک ب ــودن و غیر دموکراتی ــه ب ــه ناعادالن ــوز ب ــه هن ــی ک ــرای آنان تصمیم ســازی ب
الزم اســت بــدان اشــاره مناییــم، ایــن اســت کــه هرچنــد زنــان بــه عنــوان کارگر)کارمنــد در موسســات دولتــی و غیردولتــی( یــا کارخانه هــا، 
کار می کننــد، ولــی در کارهــای گروهــی و جمعــی بــه اندیشــه و شــناخت مدیریتــی و تــوان خــردورزی آنــان چنــدان بهایــی داده منی شــود. 

ــه انحــراف  ــان را ب ــاروا زده و آن ــد، برچســب های ن ــال دارن ــی حضــوری فع ــای اجتامع ــه در فعالیت ه ــی ک ــه زنان ــه ب ــر روزان از ســوی دیگ
مي كشنــد. تبعیــض جنســی کــه در عمــق ذهنیــت حاکمیــت وجــود دارد کــه متامــی هویت هــا و تنوعــات را همچــون مانعــی بــرای خــود 
فــرض منــوده و جهــت از میــان برداشــنت ایــن موانــع از هیچ گونــه اقدامــی چشــم منی پوشــد بــا عملکــرد خشــونت آمیز و غیرانســانی خویــش، 
به جــای برداشــنت گام  هــای مهــم در راســتای چاره یابــی و دموکراتیــزه  منــودن بــه تعمیــق هــر چــه بیشــرت مســئله می پــردازد. زنــان بســیاری در 
ایــران وجــود داشــته اند و دارنــد کــه در برابــر این گونــه عملکردهــا ســکوت نکرده انــد و جهــت تغییــر وضعیــت موجــود، مبــارزه منود  ه انــد 
و بــا برخوردهــای زن ســتیزانه ی حکومــت مواجــه گردیده انــد. از همیــن رو زنــان بایــد بــا آگاهــی کامــل سیاســی در ایــن راســتا گام بردارنــد. 
ــارزات بی امــان  ــا تــالش و مب ــان از طــرف ذهنیــت پدرســاالر داده شــود، بلکــه ب ــد انتظــار داشــته باشــند کــه حقــوق  آن ــان هیــچ گاه نبای زن
ــرار گرفــت  ــت ق ــع دول ــان در خدمــت مناف ــه در دهه  هــای گذشــته، متامــی آرای زن ــم ک ــد. می دانی ــش را بدســت آورن حقــوق حقــه ی خوی
و دولــت هــر بــار نیــز بدتــر از گذشــته، وضعیــت را بــر اقشــار جامعــه حادتــر می ســاخت. بارهــا شــاید ایــن بیــت را در کتاب هــا ی درســی  
خوانده ایــم کــه می گویــد »شــکوه تــاج ســلطانی کــه بیــم جــان در او درج اســت، کالهــی دلکــش اســت امــا بــه تــرک رس منــی ارزد.« اوال ایــن  
کــه ذهنیتــی کــه بــه اقتــدار می اندیشــد، از هــامن پنجــره بــه جامعــه نیــز می نگــرد، از تــرس آنکــه کــه نیرویــی در مقابــل او ظاهــر نگــردد، 
بــا ایجــاد رعــب و وحشــت بــه جامعــه، تحمیــل می کنــد کــه از عرصه هــای سیاســی دوری کننــد. هــر نــوع تــالش و گرایــش آزادی خواهانــه ی 
ــرس  ــدام و… می ــکنجه، اع ــدان ، ش ــی، زن ــده ی اسیدپاش ــدن پدی ــی  ش ــر قربان ــی نظی ــای گران بهای ــنت بدیل ه ــا پرداخ ــور، ب ــن کش ــان در ای زن
ــز  ــان نی ــب جاللی ــه و زین ــه دار آویخت ــی را ب ــیرین علم هوول ــر ش ــی نظی ــان ایران ــارزه ِی آزادی خواهــی زن شــده و می شــود. پیشــاهنگان مب
ــد.  ــت می ده ــود مرشوعی ــه ی خ ــامل متجاوزگران ــه اع ــی و… ب ــای بی اخالق ــا زدن انگ ه ــم ب ــرد. رژی ــه رس می ّب ــدان ب ــم در زن ــوز ه هن
انتخابــات ایــن مرحلــه در زمانــی صــورت می پذیــرد کــه ایــران در مرحلــه ی حساســی بــه رس می بــرد و در صورتــی کــه تغییــر و تحوالتــی را 
مبتنــی بــر مطالبــات آزادیخواهانــه ی زنــان و متامــی اقشــار جامعــه  بــا هــر تنوعــی کــه باشــد، انجــام ندهــد، آنــگاه وضعیــت بســیار متفــاوت 
خواهــد شــد. اگــر بــه شــیوه ی سیاســت ایــران در دهه هــای گذشــته نگاهــی بیندازیــم، در ابتــدا رصفــا جهــت اینکــه خویــش را دموکــرات و 
مردم ســاالر جلــوه دهــد، زمینــه ای فراهــم کــرده کــه در آن تعــداد افــراد زیــادی خویــش را کاندیــد مناینــد، ســپس تحــت نــام حفــظ مصلحــت 
نظــام و مقدســات جامعــه، تعــدادی از آنــان را بــه بهانه هــای گوناگــون کــه مبــادا بــه نظــام اقتدارگــرای آنــان رضبــه وارد کنــد، رد صالحیــت 
ــال  ــی کام ــات در فضای ــد، انتخاب ــتبداد می ده ــی از اس ــه نوع ــود را ب ــای خ ــی ج ــه دموکراس ــی ک ــز در حال ــر نی ــه ی آخ ــد. در مرحل می مناین
متشــنج، صــورت پذیرفتــه خواهــد شــد. انتخاباتــی کــه کامــال از پیــش برنامه ریــزی شــده و بــا کشــاندن خلق هــا بــه پــای صندوق هــای رای، 
تنهــا ســعی بــر رســمی منــودن ایــن سیاســت در برابــر دیــد عمومــی دارنــد. در نهایــت نیــز زنانــی می تواننــد از صافــی انتخابــات عبــور کننــد 
ــران  ــد.  امــا اکنــون وضعیــت بســیار متفــاوت اســت و ای ــه متامــی خواســته های جامعــه پشــت کنن ــه و ب ــه را پذیرفت کــه اصــل والیــت فقی
نیــز می دانــد کــه دیگــر قــادر بــه حاکمیــت بــر متامــی بخش هــای جامعــه  نیســت و الزم اســت کــه ایــن انتخابــات هامننــد گذشــته صــورت 
ــا آزادی  ــه ب ــرد ک ــورت می پذی ــی ص ــه، هنگام ــارکت فعاالن ــد. مش ــرار ده ــاس ق ــان را اس ــژه زن ــا و بوی ــد اراده ی آزاد  خلق ه ــرد و بای نپذی
اندیشــه و امنیــت و اعتــدال در رفتــار سیاســی همــراه باشــد.  از ســویی موضع گیــری اشــخاص، گروه هــای فعــال حقــوق زنــان و همــه ی زنــان 
ایرانــی در هــر مقــام و پایــه ای کــه هســتند، به ویــژه بــا آگاهــی و دانــش جهــت زدودن ذهنیــت و چهــره ی مردمدارانــه کــه در ایــن راســتا 
ــل،  ــه ی دو نیــروی متقاب ــه مثاب ــون ب ــران اکن ــان و دولــت ای ــوان گفــت رابطــه ی زن ــد، بســیار راســخ و مــرشوع می باشــد. می ت گام  برمی دارن
تحمیل کننــده و مقاومت کننــده می باشــد. پــس مشــارکت سیاســی آگاهانــه و هــدف دار ایــن نیروهــای مقاومت گــر، مقدمــه ای  اســت بــرای 
تقویــت فرآینــد اخــذ تصمیــم و راهــی بــرای همبســتگی آنــان و تغییــر در کمیــت و کیفیــت عرصــه ی سیاســی. در ایــن حالــت اســت کــه 
دولــت مجبــور خواهــد شــد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه وضعیــت آنــان اهمیــت دهــد. مســاله تنهــا مســاله ی رای دادن نیســت. مســاله  
فراتــر از یــک رای می باشــد. اینکــه زنــان تصمیــم بــه تغییــر چهــره ی مردانــه مجلــس را دارنــد، تنهــا از طریــق فعالیــت و مبــارزه ی بی وقفــه 
در راســتای مطالبــات زنــان و بهبــود وضعیــت آنــان در جامعــه صــورت می پذیــرد. دیگــر لیســت های فرمایشــی دولــت در نــزد جامعــه هیــچ 
رســمیتی نداشــته و نخواهــد داشــت. زیــرا زنــان و جوامــع از دانــش برگزیــدن مناینــدگان خویــش برخــوردار می باشــند. 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 بــرای کســب مطالبــات تاریخــی، زنــان ایــران بــه جــای تقاضاهــای مکــرر از مــردان، خــود اندیشــه، تدبیــر 
و راهــی را جســت وجــو کننــد کــه بتواننــد دریچــه ای بــرای تغییــر و تحــول در وضعیــت موجــودی کــه هیــچ گاه مطلــوب نبــوده را بــاز مناینــد.
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لــە  گرنگیــان  زۆر  جێگەیەكــی  مێــژوو  بەدرێژایــی  پێشــەنگ  و  رێبــەر 

ــەیەكی  ــدا كێش ــەر كاتێك ــوێن و ه ــەر ش ــە ه ــە، ل ــدا هەی ــانی گەالن تێكۆش

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 

ــت  ــەوەش دەبێ ــۆ ئ ــەوە، ب ــدا خــۆی دەبینێت ــە رێبەران چارەســەریش هــەر ل

دەزگا و كەســایەتی رێبەرانــی گــەل لــە رۆژگاری ئەمــڕۆدا بەجۆرێكــی راســت 

ــت.  ــی بڕوانرێ ــەوە لێ ــتی ژیانیی ــەرزی ئاس ــی ب ــە گرنگ ــەنگێرنێت و ب هەڵبس

دەتوانیــن بڵێیــن چــارەی كۆمەڵگاكانیــان، چــارەی گەلەكانیــان لەدەســتیاندایە. 

ــەر و  ــەو رێب ــز لەیادمــان نەچــێ هەمیشــە قــەرزداری ئ ــەاڵم دەبــێ هەرگی ب

ــدێ قۆناخــی مێژووییــدا ســەرهەڵدەدەن و  ســەركردانەین كــە لەنێــو هەن

ــت، كەچــی ســەرجەم  ــە كەســێك لێشــی بڕوانرێ ــەوەی وەك تاك ســەرەڕای ئ

ناكۆكییــە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە كەســایەتی خۆیانــدا بەرجەســتە دەكــەن و بــە 

ــەن.  ــوە دەك ــوزارەی لێ ــازانە گ ــی چارەس رێبازێك

یاخــود هەمــوو ســەركردایەتییەك  رێبەرێــك  بگوتــرێ هەمــوو  ناتوانــرێ 

بەرژەوەندییــە گشــتی و كۆمەاڵیەتییەكانیــان بــە بنەمــا وەرگرتــووە، بــۆ 

بەشــی  دوو  بكرێنــە  ســەركردایەتییەكان  مــژارەدا  لــەم  ئەبــێ  ئــەوەش 

ــی كۆمیناڵــی دیموكراتیــن  ســەرەكییەوە؛ یەكەمینیــان نوێنەرانــی دابونەریت

و دووهەمیــش رۆڵگێڕانــی مســۆگەركردنی بەردەوامیــدان بــە شارســتانی 

ــەربەخۆییخوازانی  ــود س ــەل یاخ ــی گ ــەران و رێبەران ــەران. پێغەمب دەوڵەتگ

وەك كاوە، مــەزدەك، بابــەك و ســپارتاكوس لــە بەشــی یەكەمــدا جێگەدەگــرن 

ــۆن و  ــی، ناپلی ــارجۆن، حاموڕاب ــی وەك س ــە فەرمانداربووەكان ــەركردە ب و س

ــی و شــوێنی  ــە چ جێ ــرن. ل ــە دەگ ــدا جێگ ــە بەشــی دووهەم ئەســكەندەر ل

ــا  ــێوەیە ت ــەم ش ــەركردایەتی ب ــە، س ــگ نیی ــت گرن ــان بووبێ ــژوودا جێگەی مێ

رێبەر ئاپۆ ماموستای فەلسەفەی ژیانی ئازاد

ناوه ندی لێکۆلینی  ئایدئولوژیای کودار
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ــووە.  ــدا ب ــەرجەم مرۆڤایەتی ــەر س ــە س ــتی كاریگەركردن ــە ئاس ــان ل ــەڕۆژی ئەمڕۆم ب

ســەركردایەتی  دەركەوتــوون،  ناوینــدا  رۆژهەاڵتــی  لــە  ســەركردانەی  ئــەو  مێــژوو  درێژایــی  بــە  كــە  راســتییەكی حاشــا هەڵنەگــرە 

ــەوە  ــەی خۆیان ــەر كۆمەڵگاك ــا لەس ــەركردانە تەنه ــەم س ــەری ئ ــووە. كاریگ ــری ب ــایی زیات ــان قورس ــی زەهنیی ــوون و الیەن پێغەمبەرییانەب

ــە دایــك  ــە كــە شــوێنی ل ــەوە هەی ــدی ب ــەم رەوشــە پەیوەن ــە. ئ ــەوە هەی ــە چارەنووســی هەمــوو مرۆڤایەتیی ــدی ب ــە، پەیوەن ســنووردار نیی

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 ئاســامنییەكان« لــەم هەرێمــەدا ســەریان 

ــاوە.  ــان دان ــوون و بناخەی ــە دەزگاب ــوون و ب ــەدا دەركەوت ــەم هەرێم ــەكان ل ــوپا ـ شــەڕ و چین ــەت ـ دەســەاڵت ـ س ــار ـ دەوڵ ــداوە. ش هەڵ

ــژە ـ زانســت  ــەر ـ وێ ــەن. هون ــەم هەرێم ــی ئ ــزم دەیپەرەســتێ، هــەر بەرهەم ــەوڕۆ سیســتەمی كاپیتالی ــە ئ ــی ك ــارە و بازرگان ــا پ هەروەه

ــە  ــەرا ك ــتانی دەوڵەتگ ــەرەكی شارس ــدی س ــە ناوەن ــن بۆت ــی ناوی ــە روو. رۆژهەاڵت ــەدا دەركەوتوونەت ــەم هەرێم ــەر ل ــد، ه ــوق و هت و حق

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 

ــە دواهاتووەكانــی پێغەمبــەران ــــ خەلیفــە. لەالیەكــی دیكــەوە مەرجێكــی كاراكتــەری مێژوویــی  پێغەمبــەر پەیامبــەری خــودا، یــان وەك ل

و كەلتوورییــە ئــەو ســەركردانەی لــەم جوگرافیایــەدان ناچــارن خۆیــان بگەیەننــە ئاســتی بەرفراوانــی خۆبەخشــانە بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی 

ــژوو بكــرێ یاخــود كاریگــەری هەمیشــەیی  ــە مێ ــەم شــێوەیە بكرێــت كاریگــەری ل ــەم هــزرەوە ســەرهەڵبدەن. مەگــەر ب یاخــود ناچــارن ب

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 

ــاری  ــە قۆناخێكــی دی ــەر و ســەركردەكانی دیكــە ل ــە رێب ــاواز ل ــەرە جی ــەم رێب ــەاڵم ئ ئاشــكراكردنی راســتینەی گەلێكــی تێكۆشــەر دەكات، ب

ــردووە،  ــتە ك ــانی بەرجەس ــەیی تێكۆش ــێوەیە هەمیش ــەم ش ــردووە. ب ــە ك ــی پارادایمیان ــە گۆڕان ــدا رووی ل ــتیارترین خاڵ ــانیدا، لەهەس تێكۆش

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 تێكــڕای هەرێمەكــە لــە چوارچێــوەی یەكێتــی گــەالن 

لەنێــو ســنووری دەوڵەتانــی ناوچەكــەدا شــێوەی گرتــووە. »رێبــەر ئاپــۆ« بــە شــیكاركردنی الیەنــە پۆزێتیڤیســتەكانی سۆســیالیزمی بونیادنــراو 

ــەم  ــی نیشــانداوە. ل ــی جیهان ــی كۆنفێدراڵیزمــی دیموكرات ــە ئاســتی رێبەرایەتیكردن ــەوە ل ــزی بەرزبوون ــردووە، هێ ــدی لیراڵیزمــی ك ــە بەن ك

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 

ــدان.  ــك كردنی ــە و تەكنی ــە مەكین ــی ب ــە لەهەوڵ ــەك ك ــی و كۆمەڵگای ــەر راســتینەی مرۆڤایەت ــی لەبەرامب ــام و ســیمبۆلی بەرخۆدان ــە هێ بۆت

ــەوەش  ــۆ ئ ــووە. ب ــی لێهات ــی مرۆڤ ــە میتاكردن ــی هەمــوو شــتێكی مــرۆڤ و ب ــاددی كردن ــە م ــەر ب ــازادی لەبەرامب ــاوی بانگەشــەی ئ وەك ن

ــەنتێزی  ــە س ــە، ب ــەركردەیەكی دیك ــان س ــەر ی ــەر رێب ــەڵ ه ــۆ« لەگ ــەر ئاپ ــی »رێب ــی بەراوردكردن ــتەوە لەجیات ــەی بەدەس ــەو كات ــو ئ لەنێ

ــە ســەرهەڵدانی  ــێ هــەر ل ــەدا دەب ــەم واتای ــرتە. ل ــەوەی راســرت و بەجێ ــی لێكدان ــتانی دیموكرات ســەرجەم ســەرهەڵدانەكانی رێگــەی شارس

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 »PKK« كــە لەســەر ئــەم رێگــە رووناكییــەی رێبەرێكــی ئاوەهــادان هێشــتاش رووبــەڕووی 

پالنــی نێودەوڵەتــی پاكتاوكاریــن. دەبــێ لــە هەنــدێ قۆناخــی مێــژوودا هێــزە نێودەوڵەتییــەكان لێــك كۆبووبێتنــەوە و ویســتبێتیان تێكۆشــانی 

ــووە،  ــەی تێیكەوت ــەو قەیران ــوون ل ــۆ رزگارب ــزم ب ــەی كاپیتالی ــە مۆدێرنیت ــەاڵم ئەوڕۆك ــەن، ب ــاو بك ــەركردەكانیان پاكت ــەر و س ــەل و رێب گ

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، 

ــەت  ــی بكــەی« بەتایب ــوە دەســت پێ ــە كوێ ــژی و ل ــە »چــۆن ب ــەوەی راســت ب ــاوە. وەاڵمدان ــە ژیانیشــی لەســەر بناخــەی راســت دان كەوات

لــە ســەردەمی مۆدیرنیتــەی كاپیتالیزمــدا كارێكــی یەکجــار زەحمەتــە. لەســەردەمێكدا كــە لیراڵیــزم نــەك بەتەنهــا كۆمەڵــگا و تــاك بەڵكــوو 

بەنێــو یەكــە بــە یەكــەی خانەكانــی مرۆڤــدا رۆچــووە، گومــان لــەوەدا نییــە كــە گەیشــنت بــە وەاڵمــی راســتی پرســیاری »چــۆن بــژی« بــە دوا 

رادە زەحمەتــە. ئــەم زەحمەتییــەش لــە راســتینەی بزووتنەوەكانــی سوســیالیزمی بونیادنــراو و بزووتنــەوە رزگاریخوازییــە نەتەوەییەكانــدا بــە 

شــێوەیەكی ســوتێنەرانەتر دەبینیــن. هەرگیــز ناتوانــرێ نكۆڵــی لــەوە بكــرێ كــە ســەدەی بیســتەم ســەدەی قارەمانێتییەكانــە. بــەاڵم وێــڕای 

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 

ــا  ــە بنەم ــەی نێودەوڵەتیشــدا ب ــە گەلەكۆم ــانی دژ ب ــە تێكوش ــەم هەڵوێســتەی ل ــن«، ئ ــان دەدەی ــە ســەرمان، بەرخۆم ــرش بكەن ــەك و هێ ی

وەرگــرت. هــەر لەســەرەتاكانی تێكوشــاندا هەســتی بــەوە كــرد كــە كێشــەی كــورد و كوردســتان نــەك بەتەنیــا نەتــەوە و و دەوڵەتێــك، بەڵكــوو 

ــدا  ــە لەهەمانكاتیش ــی. ئەم ــك هەیەت ــە رێبەرێ ــاندا ك ــبینییەكی نیش ــە پێش ــەم بنەمای ــەر ئ ــان دەكات. لەس ــان دەستنیش ــی جیه چارەنووس

دەهاتــە واتــای ئامادەبــوون لــە بەرانبــەر هەمــووی دژوارییــەك لــە هەمــوو كات و لــە هەمــوو شــوێنێك لــە تێكوشــاندا؛ كــە ئەمــەش وەك 

فەلســەفەی رێبەرێــك خــۆی لــە »PKK«دا بــە بەرجەســتەیی بینییــەوە. 

»رێبــەر ئاپــۆ« كــە كۆمەڵبوونــی لەهــەر ئــان و ســاتێكی ژیانــدا لەناوەنــدی ســۆزەكاندا بەجێكــرد، هەســتی بــەوە كــرد كــە رەوشــی ئێســتاكەی 

ــازادی  ــی و ئ ــازادی كۆمەاڵیەت ــوان ئ ــدی نێ ــە پەیوەن ــەورەی دا ب ــی گ ــە گرنگییەك ــە دەكات. بۆی ــوون پارچ ــوون و كۆمەاڵیەتیب ژن كۆمەڵب

ــەوە و  ــە دۆزین ــەن و ب ــەوە دەب ــەرەو فەالكەت ــی ب ــا و مرۆڤایەت ــە دنی ــەو كێشــانەی ك ــەڵ دەستنیشــانكردنی ســەرجەم ئ ــان لەگ ژن. هاوش

ــراوە رزگار  ــای تێڕوانینــی جیهانــی پۆزیتیڤیســت كــە شــێوە پێــدەری سوســیالیزمی بونیادن ــە دونی ــان، خــۆی ل دەستنیشــانكردنی هۆكارەكانی

ــی دا.  ــازادی ژن نیشــانی هەمــوو مرۆڤایەت ــز و دیموكــرات و ئ ــگای ژینگەپارێ ــی كــورد، پارادیمــی كۆمەڵ كــرد. هــاو ئاســتی »PKK« و گەل

ــی  ــی دیاردەیەك ــە رێبەرایەت ــاد نەچــێ ك ــە ی ــێ ل ــڕاوە، دەب ــاكارییان نەگێ ــادە و س ــی س ــژوو رۆڵێك ــی مێ ــە درێژای ــەر و ســەركردەكان ب رێب

ســنووردار نییــە بــە ژیانــی خــودی تاكــە كەســیەوە، ســەركردەكان جێگەیەكــی دیــار و بەرچاوییــان هەیــە لــەو كۆمەڵگایانــەدا كە ســەركردایەتی 

دەكــەن، لــە مێــژوودا گەلێــك منوونــەی بیــرناوە. یەكێــك لەوانــە؛ ح. عیســا ســەركردەی باوەڕییەكــی نوێیــە، دەستەیەكیشــی هەیــە، پرۆپاگەنــدە 

لەنێــو جەمــاوەردا دەكــەن و بــە نیشــاندانی موعجیــزە، رێكخســنت دروســت دەكــەن. ســەركردەیەكە و بــە زەهنییەتــی خــۆی هەڕەشــە لــە 

ــەی بەڵكــوو خــودی  ــگا رێكخراوەك ــەك حــەواری و كۆمەڵ ــوو شــتێك ن ــە هەم ــی بەرل ــراو دەكات. دوژمنان سیســتەمی دەســتكردە و بونیادن

ــەو  ــان پەشــیامنبوونەوەی ح.عیســا، ئ ــە مــردن ی ــا ب ــان داوە. ئەمــە بۆچــی؟. چونكــە مەگــەر تەنی ــە خاچی ح.عیســایان دەســتگیركردووە و ل

هەڕەشــە و مەترســییە البچــێ، هەروەهــا هەمــوو كــەس بڕوایــان بــە ح.عیســا دەهێنــا، ح.عیســا دەســتگیركرا بــەاڵم پەشــیامن نەبــوو، لەبــەر 

ئــەوەش قەتڵكــرا. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوەی چــاوەڕێ دەكــرا 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 گیــرا و كــوژرا، ســوپای كۆیلــەكان پڕشــوباو 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 »PKK«ش ســەرتاپا لەالیەنــی ســرتاتیژی و تاكتیكــی لــە هەمــوو بوارێكــەوە مۆركــی رێبەرایەتــی لەســەرە، ئــەم دۆخــە بــە گــوزارەی 

PKK« بزاڤێكــی رێبەرایەتییــە« دەردەبــڕێ. بــۆ ئەوەشــە كــە هــەر جموجــۆڵ و مەیلێكــی پاكتاوكارانــەی لەنێــو »PKK« دا ســەر دەردەكــەن 

بــە خواســت و ویســتی بــە ئامانــج گرتــن و لەنێوبردنــی رێبەرایەتییــەوەن. بــۆ ئــەوەش گــوزارە و دروشــمی )نــا بــۆ عەبدولــا ئــۆج ئــاالن، 

بەڵــێ بــۆ »PKK«( هەڵــدەدەن. شــاهین دۆمنەز«یەكێكــە لــە گــەورە خاینــەكان« كــە دەســتگیر دەكــرێ دەڵــێ ) ئاپــۆ ســاخ و سەربەســت 

بــێ، نــەك یــەك بــە هــەزاران »PKK« دادەمەزرێنــێ(. شــەمدین ســاكك »كــە ئەویــش خائینێكــی گەورەیــە« نرخاندنێكــی هاوشــێوەی كردبــوو. 

ــەوێ  ــرەوە دەردەك ــەن (. لێ ــوە بب ــك بەڕێ ــن گوندێ ــەكان ناتوان ــۆ بچــێ، »PKK« یی ــەر ئاپ ــوت ) گ ــورك دەیانگ ــی ت ــتانی دەوڵەت كاربەدەس

ــە رێبەرایەتــی كرابــوو. هــەر بــەم هۆیــەوە بــوو هێــزە نێودەوڵەتییــەكان كــە هەڵــوەدای لەنێوبردنــی بزاڤــی  كــە رووی هەمــوو تیــرەكان ل

ئازادیخــوازی كــوردن، گەلەكۆمەیەكــی زۆر گــەورە و بەرفراوانیــان لەبەرامبــەر »رێبــەر ئاپــۆ« ئەنجامــدا. 

ــوو كــە ســەرباری هەمــوو هــەوڵ و تەقەالیەكــی بااڵدەســتان  ــان نەب ــا دەســتگیركردن و ئەســیركردنی رێبەرەكەم ــە تەنه ئامانجــی گەلەكۆم

ــەر  ــەدا گ ــە بناخ ــج ل ــت، ئامان ــەربەخۆییەكەی پاراس ــەدا س ــوو ئەمان ــەر هەم ــەوە و لەبەرامب ــتەمەكەیاندا بیتوێنن ــو سیس ــی لەنێ نەیانتوان

ــردن و  ــتگیر ك ــە دەس ــەكان ب ــی و هێگۆمۆنیی ــزە نێودەوڵەت ــوو. هێ ــی ب ــدا لەنێوبردن ــی و واتایی ــای كار و كارای ــە وات ــێ، ل ــتەییش نەب جەس

رادەســتكردنی رێبەرایەتیــامن بــە دەوڵەتــی تــورك بــە یەكەمیــن ئامانجــی خۆیــان گەیشــنت. بــەاڵم گرنگــرت، 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 تێكــڕای 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 ئیــرادە 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 19 و 20 دا هــەر ئەوەیــە. راســتینەی رێبەرایەتیــامن، 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 

ــوە  ــدا بەڕێ ــتەمی ئیمراڵی ــە سیس ــردن ل ــو ب ــكەنجە و لەنێ ــەی ئەش ــەی هەڕەش ــی ژێربەژێران ــوەی باریككردنێك ــە چوارچێ ــورد دا ل ــی ك گەل

ــەوە  ــەن گەلەكۆمەكارەكان ــێ، لەالی ــی ناب ــوزارە لێكردن ــەل و گ ــی گ ــرادەی سیاس ــی ئی ــتبەرداری خوڵقاندن ــە دەس ــان ك ــات. رێبەرەكەم دەب

ــەن خــودی  ــدا لەالی ــە ئیمراڵی ــەت ل ــی دەوڵ ــی حقوقەكان ــان دەیانهــەوێ رادەســتی بگــرن. هــۆكاری ژێرپێنان ــڕەوكاری نابەجێیانەی ــە پەی و ب

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 پراكتیزەكــراوە. بەپێچەوانــەی بۆچوونەكانــەوە، دەوڵەتــی تــورك لــەم پرۆژەیــەدا رۆڵێكــی زۆر كەمــرتی 

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 

ــە كێشــەیەكی  ــا ب ــە تەنه ــە ك ــە هەڵەداچوونێكــی گەورەی ــە، ب ــدا ئامانجیشــیان هەی ــە هەمانكات ــەوە. ل ــە كای ــرد هاتۆت ــان ب ــۆ« بەڕێوەی ئاپ

ئاساییشــی لێكبدرێتــەوە، پالنگێــڕان كــە هەڵــوەدای لەنێوبردنــی چەمــك و فەلســەفەی ژیانــی رێبەرەكەمانــن، هێشــتا ســوورن لەســەر ئــەم 

ــە  ــتینەیەیە ك ــەو راس ــەش ئ ــان دەدەن. ئەم ــەم بەبڕیاربوونەی ــی ئ ــردن و پراكتیزەكردن ــی كاراك ــە. هێشــتاكەش هەوڵ ئامانجــەی گەلەكۆمەك

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 

لەســەر وەرگیــرا بێــت، بــەو هۆیەشــەوە هەمــوو شــتێكی بــۆ دەكرێتــە بەهانــە و بیانــوو لەنێــو گۆشــەگیریدا ســزای گۆشــەگیركردن و ژووری 

ــەدا  ــڕای ئەمان ــە تێك ــج ل ــە ئامان ــكرایە ك ــردووە. ئاش ــان نەك ــچ درێخییەكی ــی و ... هی ــڕەوكاری مەحكومكردن ــێ دان و پەی ــی پ ــە كەس تاك

شــكاندنی ئیــرادەی 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 

ــدا دانەرانــی حقوقیشــن، مافــی هەڵســوكەوت و  ــە هەمانكات ــەر ئــەوەی بەڕێوەبەرانــی سیســتەم ل ــە هەنــد وەربگیــرێ، لەب كارا بكــرێ و ب

جمووجۆڵــی بــەدەر لــە یاســا و حقوقیشــیان بــە خۆیــان داوە. كاتــێ دۆخــی تایبەتــی رێبەرایەتیشــامن لەســەر ئەمــە زیــاد كــرد و شانبەشــانی 

ــە  ــی دادگاییكردنەك ــی قۆناخ ــی و ناحقوقییەكان ــو دەوڵەت ــەی نێ ــا گەلەكۆم ــە وات ــی ك ــەی دیكەش ــەنگاند و الیەنەك ــان هەڵس ــەو دۆخەم ئ

ــە و رەوشــێكی  ــەوە نیی ــی دەوڵەتگەرایی ــە حقوق ــی ب ــچ پەیوەندییەك ــە هی ــی هەی ــە ئیمراڵ ــە ل ــن ك ــانی دەبینی ــە ئاس ــاو، ب ــەر چ ــە ب دێنین

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. 

ــوا  ــژووەدا دەب ــەو مێ ــی ئ ــە كۆتای ــە، ل ــا رانەگیرای ــە تەنی ــر ب ــە 10 ســاڵ زیات ــك ل ــوا گیراوێ ــی، دەب ــو دەوڵەت ــی نێ ــی حقوق ــی نۆرمەكان بەپێ

ــی  ــە ئەنجامدان ــدی ل ــا و چی ــە بەكارهێن ــدە دیاریكراوەك ــر وەع ــەی زیات ــەم ماوەیەی ــورك ئ ــی ت ــە، دەوڵەت ــەر البرای ــەگیرییەكەی لەس گۆش

گۆڕانــكاری لــە بارودۆخــی ژیانــی رێبەرمانــدا لــە رەوشــێكی ناچاریــدا بــوو، لــە گــەل و جەماوەریشــدا چاوەڕێییەكــی بــەو رەنگــەش هەبــوو، 

ــرد. ــر ك ــی زەحمــەت و دژوارت ــی رێبەرمان ــەل، بارودۆخــی ژیان ــەی گ ــەو چاوەڕوانیی ــەوەی ب ــی وەاڵمدان ــەاڵم »AKP« لەجیات ب

گۆڕانــكاری و پەیــڕەوكاری »چاڵــی مــردن« لــە سیســتەمی ئیمراڵیــدا خاســییەتی تایبــەت و گرێــدراون بــە » AKP » ەوە. » AKP » پارتییەكــە 

ــۆنێكی  ــە وەك كۆوالیس ــەت ك ــەی دەوڵ ــی دیك ــردووە. خاوەنەكان ــد ك ــی »PKK« ەوە بەن ــە پاكتاوكردن ــۆی ب ــی خ ــی هەبوون ــە بارودۆخ ك

ــە  ــدا ل ــەڵ ئەمەش ــردووە. لەگ ــاوەاڵ ك ــش ئ ــە پێ ــان ل ــن، رێگەی ــە »PKK« دا بەكاربهێن ــەڕی دژ ب ــە ش ــە » AKP » ل ــەاڵت توانیویان دەس

چوارچێــوەی »پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناویــن« ی ئەمریــكا، بەدەســتی » AKP » لــە باكــوری كوردســتاندا نۆكــەر و دەســتوپێوەندی پێویســت 

لــە نێــو كوردەكانــدا رێكبخــەن. بــەم هۆیانەوەیــە كــە هەڵوێســتی » AKP » لەبەرامبــەر رێبەرەكەمانــدا و لەبەرامبــەر بزاڤــامن 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. 

ــواردن و  ــەوەش ب ــۆ ئ ــرد. ب ــی ك ــاری زەحمەت ــەدا » AKP » دووچ ــكراكردنی ئەوان ــارەی ئاش ــە ب ــۆ« ل ــەر ئاپ ــەنگاندنانەی »رێب ــەو هەڵس ب

ــە بناخــەدا دەربازكردنــی  ــە میانــی چارەســەری كێشــەی كــورددا دەبیــرنێ، ل دەربازكردنــی » AKP » كــە وەك پارتێكــی بــێ ئەڵتەرناتیــف ل

ــت.  ــەورەی هەرێمییانەشــی دەبێ ــی گ ــە كاریگەرییەك ــان ئەم ــێ گوم سیســتەمە، ب

ــی  ــچ بڕیارێك ــردن دەدات هی ــی م ــەركردەكانیدا فەرمان ــەر و س ــەق رێب ــە دەره ــە ل ــك ك ــی حكومەتێ ــۆی بین ــاوی خ ــە چ ــورد ب ــی ك گەل

ــن ئاســتتدا نیشــاندا.  ــە بەرزتری ــی ل ــەوە و تووڕەی ــەش كاردان ــادات، بەم ــورد ن ــوون و چارەســەری كێشــەی ك ــەڕ دیموكراتیزەب ــی لەم ئەرێن

بزاڤەكەمــان و گەلەكەمــان هەمیشــە لــە مــژاری ژیانــی »رێبــەر ئاپــۆ« دا زۆر هۆشــمەند بــوون، هــەر لــە رۆژگاری پەیڕەوكردنــی گەلەكۆمــە 

ــەی  ــەش رێبەرەك ــوو و بەم ــدا ب ــی و چاالكگەری ــو چاالك ــە نێ ــەردەوام ل ــاندا، ب ــتیارییەی نیش ــەم هەس ــتاكە ئ ــا ئێس ــەوە ت و پالنگێڕییەكان

خۆیانیــان پاراســت. پێویســتە لەیادمــان نەچــێ كــە ئــەو هێــزەی رێبەرمانــی لــە لەنێوچــوون رزگار كــرد، گرێــدان و پەیوەســتداری بــزاڤ و 

ــە قۆناخــی ئیمراڵیــش گەلەكەمــان و  ــەر ل ــە رێبەرمــان ب ــەر گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی دژب ــەر ئاپــۆ«وە. لەبەرامب ــە »رێب ــوو ب گەلەكەمــان ب

گەریــالش بەشــێوەیەكی زۆر بــە كاریگــەر وەاڵمیــان داوەتــەوە، لــەم مــژارەدا هەڤــاڵ زیــالن كەســێك بــوو كــە داســتان ئاســاترین هەڵوێســتی 

نوانــدووە. وەك دەزانــرێ لەبەرامبــەر تیرۆرەكــەی دژبــە »رێبــەر ئاپــۆ« لــە 1996دا هەڤــاڵ زیــالن بــۆ یەكــەم جــار و دەســت بەجــێ خــۆی 

لــە مێشــكی دوژمنــدا تەقانــدەوە و وەاڵمێكــی زۆر جــددی كردارەكــەی دوژمنــی دایــەوە. چاالكییەكانــی »ناتوانــن خۆرەكەمــان تاریــك بكــەن« 

ــە قۆناخــە زۆر هەســتیار و  ــەدا و ل ــی گەلەكۆمەك ــە ســەروبەندی بەڕێوەچوون ــە. هەروەهــا ل ــدی داستانئاســایانەیان هەی ــان تایبەمتەن هەم

مەترســیدارەكانی ئیمراڵیشــدا گەلەكەمــان بــەردەوام دەوری رێبەرەكەیــان دابــوو، بــەم شــێوەیە پالنەكانــی پاكتاوكردنیــان پووچــەڵ كــردەوە. 

ژیانــی »رێبــەر ئاپــۆ« و بارودۆخــی مــاوەی زیاتــر لــە 16 ســاڵی ئیمراڵــی بوونــە بابەتەگەلێــك كــە زیاتــر رۆژەڤــی گەلــی كوردیــان ســەرقاڵ 
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كــرد. 

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 

ــتی  ــدا توانس ــەت گەردوونییانەش ــی و تەنان ــوەی هەرێم ــان دەدا و لەچوارچێ ــتەمەكەی خۆی ــە دەرەوەی سیس ــتەمێك ل ــی سیس دامەزراندن

ئەڵتەرناتیفبوونــی هەیــە، لەبــەر ئــەم هۆكارانــەش مەترســیدارە و پێویســتە پاكتــاو بكرێــن. 

ــوە  ــەوەی چوارچێ ــی پووچەڵكردن ــە ئامانج ــە ب ــانەمان ك ــەو تێكۆش ــی ئ ــەڕ كەموكورت ــدەكات لەم ــان لێ ــەی گەورەم ــۆ« رەخن ــەر ئاپ  »رێب

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 

ــردن  ــی پاكتاوك ــە پالنەكان ــە پەرفۆرمەنســێكی وەهــا نیشــانبدەن ك ــان ئەوەی ــەل و بزاڤەكەم ــە گ ــی ل ــان دەكات. چاوەڕوان ــووە، رەخنەم نەب

ــت.  ــی بگۆڕێ ــتەمی هەنووكەی ــێ سیس ــرنا بتوان ــیادا بی ــا و روس ــەكانی فەرەنس ــە شۆڕش ــەر وەك ل ــەن و ه ــەراوبن بك س

»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 » AKP » كــە گەمــە و بــازی بــە گــەل دەكات، گــەل برســی دەكات 

و بــە خۆیــەوە پێوەســتی دەكات، ســۆزە ئاینییەكانــی گــەل ئیستســامر 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 

ــی سیســتەمە كۆمەاڵیەتییــەكان بەدەســتهێنانی ســەرمایەی  ــی قۆناخــە قەیراناوییەكان ئــەم قۆناخەیــن، تایبەمتەنــدی ســەرەكی و بناخەی

ــە دوای دەســتێوەردانێكی ئاســان  ــەت ل ــە خســتنە خــوارەوەی جامبازێكــە لەســەر پ ــەم تایبەمتەندیی ــەی كــەم و بچووكــە. ئ ــە لەمای گەورەی

دەهێنــە بەرچــاو. دەبــێ لــە چوارچێــوەی جیهانــدا »PKK« بزاڤێكــی تەنهایــە، ئــەو هێزانەشــی كــە لەبەرامبەریــدا تێدەكۆشــێت شــومارییان 

ــی زۆر  ــك كێشــە و قەیران ــو گەلێ ــزم پێشــەنگایەتی دەكات لەنێ ــەی كاپیتالی ــە مۆدیرنێت ــەاڵم سیســتەمی هیارارشــی و دەوڵەتگــەرا ك زۆرە، ب

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. 

ــرخ و بەهایەكــی زۆر  ــڕی ن ــی دەستنیشــانی كــردوون، دەرب ــە بەرگرینامەكان ــۆ« ب ــەر ئاپ ــەی »رێب ــەو ئاســتی تیۆریی ــە خاڵێكــی وەهــادا، ئ ل

ــە  ــەی شارســتانییەت ل ــەو كێشــە كۆمەاڵیەتییان ــۆ ســەرجەم ئ ــەت و دەســەاڵت ب ــە دەوڵ ــە دانانــی چارەســەری دوور ل ــە ل گرنــگ و گەورەی

ــە.  بناخەیاندای

بەهــەزاران لــەو كەســانەی كــە بــە فكرەكانــی رێبەرمــان روونــاك بوونەتــەوە، بــە هێنــدەی پراكتیزەكردنیــان، ســەركەوتن لــە رزگاربــوون لــە 

ناوەندبوونیــان بــۆ دەســەاڵت و دەبنــە خاوەنــی خۆیــان. 

ــە  ــوون ل ــۆ رزگارب ــای خۆڕێكخســنت، گەلەكەمــان ب ــە وات ــی كــورد دێت ــۆ گەل ــەم مەرجــە ب ــە، ئ ــۆ مــرۆڤ مەرجــی هەبوون ــوون ب كۆمەاڵیەتب

سیســتەمی دەوڵەتگــەرا و دەســەاڵتگەرا كــە باشــی و چاكییەكانیشــیان بۆتــە بارێكــی قــورس، شانبەشــانی بەهەنــد وەرگرتنــی خۆڕێكخســنت، 

دەبــێ ئامــادە بێــت بــۆ قۆناخێكــی پــڕ لــە چاالكــی كــە لــە واتــای راســتیدا كێشــەی كــورد بــە چارەســەری بگەیەنێــت. گەلەكەمــان مەگــەر 

ــێ  ــردن ب ــڕی پاكتاوك ــەت و پالنگێ ــەی دەوڵ ــرۆری رۆژان ــێ تی ــەر بتوان ــەورە و بەكاریگ ــتنێكی زۆر گ ــەری و خۆڕێكخس ــە چاالكگ ــا ب بەتەنی

ــەوە. كاریگــەر و پووچــەڵ بكات

بگذاریــد بــا ایــن گفتــه ی 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، زیــرا تکــرار یــا رکــود 
مــرگ اســت و تغییــر زندگــی اســت. گــردش فصل هــا   نــه بــه معنــای 
تکــرار، کــه دگرگونــی ای مســتمر اســت و هرچنــد چهــار فصــل متــام 
ســال ها   در مجمــوع مشــابه انــد؛ امــا در عمــل هــر ســال تغییــرات 
ــه  ــت ک ــوان گف ــر دارد. می ت ــال های دیگ ــاوت از س ــی متف و جزئیات
ــاز زیســنت، راه انقــالب زیســتی را در پیشــه  جهــان در پاســخ بــه نی
ــگ  ــد و بان ــت می کن ــت را هس ــه از نیس ــر آنچ ــار ه ــرد. به می گی
ــاب؛  ــش آفت ــی را، تاب ــم صدای ــالن؛ ه ــه ی بلب ــا، چهچ ــروش روده خ
یکســانی و عدالــت را ، بــارش بــاران؛ ســخاوت و بخشــندگی را و در 

ــد.                                                           ــت شــکفنت؛ رســتاخیز را تداعــی می کن نهای

در جامعــه ی انســانی نیــز انقــالب، الزمــه ی زیســنت و تــداوم اســت. 
ــا  در  ــم؛ انقالب ه ــا  بگویی ــوع انقالب ه ــی وق ــم از چرای ــر بخواهی اگ
نتیجــه ی نارضایتی هــای اجتامعــی، ناکافــی بــودن پاســخ ها بــه 
ــان آنچــه  ــه می مســائل و نیازهــای اجتامعــی، وجــود شــکاف و رخن
کــه هســت و آنچــه کــه بایــد باشــد و نتیجتــا در راســتای رســیدن بــه 
ــوان  ــد. می ت ــی پیوندن ــوع م ــه وق ــی ب ــا ی اجتامع ــرسی آرمان ه یک
ظهــور ادیــان را منونــه ای از انقالب هــای جامعــه ی انســانی بــه 
ــوع خــود و در راســتای  ــات، در ن ــم انحراف ــرا علیرغ شــامر آورد، زی
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ــن و  ــه دی ــز ب ــا روزگار امــروز نی ــا اینکــه ت ــد. ام ــه همــراه آورده ان ــن ب ــی بنیادی ــامع، دگرگونی هــا   و تحوالت اخالق مــدار کــردن اجت
ــاد و پرســش هــم داده نشــود، خــود  ــی فرصــت انتق ــی نگریســته شــود و حت ــن هم چــون تابوی ــش از ای ــن هــزاران ســال پی قوانی
ضدیــت بــا ماهیــت انقــالب اســت؛ زیــرا هــامن طــور کــه گفتیــم، انقــالب بــه اقتضــای رشایــط زمانــی و مکانــی بــه وقــوع مــی پیونــدد 
و اگــر متناســب بــا مطالبــات و خواســته ها ی اجتامعــی نباشــد، از حــل مســائل ناتــوان خواهــد مانــد و بایــد بــه نســبت واقعیــات 
ــائل و  ــوان مس ــری می ت ــر ع ــای ه ــا دیدگاه ه ــورت ب ــن ص ــر ای ــد، در غی ــر بزن ــازی و تغیی ــه نوس ــت ب ــه دس ــی آن جامع اجتامع

ــرد.                                                                                                                        ــی و حــل ک مشــکالت هــامن عــر را چاره یاب

از ســوی دیگــر می تــوان تحوالتــی را کــه علــم و فلســفه درعرصــه ذهنیــت و نگــرش ایجــاد کرده انــد؛ خدمــت بزرگــی بــه جامعــه و 
انســانیت دانســت، زیــرا در ارائــه ی تعریــف از پدیده هــا، خوانــش از مســائل و گــذار از تنــگ نظــری بســیار یاری گــر بــوده و موثــر 
ــز حفــظ کــرده   ــا روزگار امــروز نی ــد را ت ــن رون ــع شــده اند و افــق گســرتده تر پیــش چشــم جامعــه ی انســانی گشــوده اند؛ و ای واق

اســت؛ کــه ایــن خــود، انقالبــی بــه متــام معناســت.                                                                                                                 

امــا نــوروز و انقــالب طبیعــت را می تــوان انقــالب، انقالب هــا نامیــد؛ چــرا کــه منبــع الهامــی بــرای متــام دگرگونی ها ســت و برهانــی 
برلــزوم وقــوع تغییــرات اســت. از ایــن رو بایــد بــه بهــار و نــوروز هم چــون رسچشــمه ی نــو شــدن ها   و تحــوالت نگریســت. نــوروز 

در عیــن حــال روایــت تاریخــی رهایــی ملت هاســت و ارتبــاط مســتقیمی بــا آزادی آنــان دارد. رهایــی خورشــید از اهریمــن اســت.     

 نــوروز پیــام آور امیــد ، آزادی و آغــاز مبــارزه اســت، می تــوان گفــت انقالبــی وســیع و بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت؛ از ایــن رو 
نــوروز بــرای بســیاری از خلق هــا ی خاورمیانــه معنایــی تاریخــی و هویتــی دارد، بــه ویــژه بــرای خلــق کــورد، پیــام آور آزادی و منــاد 
مقاومــت اســت. آتشــی کــه کاوه آهنگــر علیــه ضحــاک افروخــت بــه رسآغــاز و مبدایــی بــرای مقاومــت و مبــارزه ی خلــق کــورد مبــدل 
گشــت، بــا ظهــور جنبــش آزادی خواهــی نیــز، شــهید مظلــوم دوغــان زیــر بــار شــدیدترین شــکنجه های زنــدان "آمــد" تســلیمیت را 
نپذیرفــت و کاوه ی آهنگــر معــارص شــد.  او بــا افروخــنت ســه کریــت 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 هــزاران کــورد را گــرد هــم آورده و بــه ســمبلی بــرای اتحــاد و همبســتگی خلــق 
کــورد مبــدل شــده اســت. بنابرایــن جشــن نــوروز بــرای خلــق کــورد معنــای متفــاوت و ویــژه ای داشــته و تجدیــد مبــارزه علیه اســتبداد 
و اســتعامر بــوده اســت، زیــرا تاریــخ کوردســتان همــواره شــاهد جنگ هــای خونیــن و انقالب هــا ی رسکــوب شــده از ســوی امپریالیــزم 
جهانــی بــوده و ایــن دلیلــی بــر تــداوم مبــارزه و مقاومــت و خلــق شــخصیت ها یی رسکــش، عاصــی و انقالبــی بــوده اســت. از همیــن 

رو درهیــچ جــای دنیــا ماننــد کوردســتان جشــن نــوروز بــا ایــن شــکوه و هیبــت  برگــزار منی شــود.                                                                                                 

منونــه ی ایــن انقالب هــا  ، انقــالب روژآوای کوردســتان بــود کــه بــا پیشــاهنگی زنــان کــورد و مبــارزه آنــان در خطــوط مقــدم جبهه هــا   
ــا  ــه ب ــارزه را پیروزمندان ــعل ها ی مب ــان مش ــا  در دل اهریمن ــود و آرین ه ــان ب ــالب زن ــالب روژآوا انق ــن انق ــت، بنابرای ــورت گرف ص
دســتان مقدسشــان زنــده نگــه داشــتند. هــر زن مبــارزی الهه-میرتایــی می شــود کــه خورشــید را از تاریکــی رهــا می ســازد و علیــه 
ظلــم و ســتم، تاریکــی و خرافــات بــه پــا می خیــزد. ایــن گفتــه ی رهــر آپــو: " انقالبــی کــه چنــدان بــه زیبایــی و رهایــی زن توجــه 

نداشــته باشــد، شــانس پیرشفــت نخواهــد داشــت." مبیــن ایــن مهــم اســت.                                                            

بنابرایــن وقــوع انقــالب و دســتیابی بــه حیاتــی نــو و آزاد از رهگــذر آزادی زنــان میــرس خواهــد بــود از ایــن منظــر می تــوان زنــان 
و نتیجتــا خلــق کــورد را پیشــاهنگان حقیقــی عرصــه ی انقــالب دانســت. زیــرا طــی طریــق در مســیر آزادی را می تــوان عیــن آزادی 

قلمــداد منــود.                                                                                                                               

مقاومــت و ایســتار پیــروان آییــن و باوری هــای کهــن زردشــتی در مقابــل قتل عــام، 
نسل کشی)ژینوســاید( و ذوب و همگون سازی)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 حافظــه ی تاریخــی 
تلخــی می باشــد. قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای پــس از آنکــه کوردســتان را 
ــت،  ــت و هوی ــاری از موجودی ــا آث ــد، ت ــرآن گردیدن ــد ب ــدی منودن ــیم بندی و مرزبن تقس
ملتــی کــه صاحــب نوعــی از فرهنــگ اجتامعی-اشــرتاکی )کومینــال( و برخــوردار از 
ــد.  ــه پاکســازی مناین ــی و آزادی خواهــی محســوب می شــوند، از منطق حافظــه ی مقاومت
می تــوان ادعــا منــود کــه علویــان ، ایزدیــان  و یارســانی ها)کاکایی ها( جــزء کهن تریــن 
تاریــخ  لحــاظ  بــه  و  می باشــند؛  خاورمیانــه  در  موجــود  خلق هــای  و  فرهنگ هــا 
ــد و  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــر ب ــای دیگ ــان خلق ه ــی در می ــگاه واالی ــت، جای مقاوم
ــتومندی  ــن هس ــتند. ای ــوده و هس ــتی ب ــتی و پیشا زردش ــن زردش ــای که دارای باوری ه
آنــان کــه بــا مقاومــت و ایســتار در مقابــل اســتعامرگران، بــا ایثــار و جان فشــانی در راه 
ــال زدنــی و مقــدس اســت.  ــد؛ مث ــه منایــش گذاردن حفــظ و پاسداشــت از آب و خــاک ب
بــا نگاهــی اجاملــی بــه کوردهــای علویــان ســاکن در باکورکوردســتان )شــامل کوردســتان( 
ــد  ــا را هامنن ــه، کورده ــتعامرگر ترکی ــوری اس ــت جمه ــه دول ــود ک ــم من ــاهده خواهی مش
دیگــر ملیت های)ارمنی هــا، آشــوریان، کلدانیــان، ســوریانی ها و رومی هــا( ســاکن در 
ــه  ــان ک ــرار داده اســت. علوی ــی ق ــی و فرهنگ ــورد نسل کشــی فیزیک ــای خــود م جغرافی
صاحــب رسزمیــن مــادری خویــش می باشــند بــا نسل کشــی فیزیکــی و فرهنگــی مواجــه 
ــب  ــه از جان ــیونی ک ــا آسیمیالس ــر ب ــن اواخ ــه در ای ــت ک ــاد آوری اس ــه ی ــتند. الزم ب گش
ــد  ــط پدی ــن رشای ــد. در ای ــرو گردیده ان ــز روب ــه، نی ــر ترکی ــم ب سیســتم کاپیتالیســتی حاک
ــامری  ــت ش ــدند، در نهای ــش ش ــن خوی ــرک رسزمی ــه ت ــور ب ــان مجب ــی از آن ــده، برخ آم
زیــادی از آنــان یــا از بــاوری خــود دســت کشــیدند و یــا بــه صــورت شــکلی و ســنبلیک 
ــه را مــد نظــر قــرار  ــد ایــن نکت ــه بای ــد. البت ــه زیســنت ادامــه دادن ــام علوییــت ب تنهــا بن
دهیــم کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر بــا تــالش و کوشــش علویــان باقــی  مانــده در رسزمیــن 
خویــش و بــا الهــام و تاثیــر  گرفــنت از رهنمــودات »رهــر آپــو« و PKK آنــان توانســتند، 

دیاكو كلُهر

باورهای 
کوردستانپیشا  زردشتی در
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ــز  ــان در باشــور کوردســتان)جنوب کوردســتان( نی ــن موضــوع شــامل حــال ایزدی ــد. ای ــاء مناین ــاوری کهــن زردشــتی را احی ــن و ب ــن آیی ــار دیگــر ای ب
می شــود. پیــروان آییــن ایــزدی کــه از جملــه ی ایــن ســه گــروه بــاورِی کهــِن زردشــتی می باشــند، متأســفانه آنــان نیــز ۷۳ بــار مــورد هجــوم و قتل عــام 
قــرار گرفتــه و هنــوز هــم ایــن قتل عــام ادامــه دارد. منونــه ی آشــکار و منایــان ایــن موضــوع دو ســال قبــل توســط داعــش بــه انجــام رســید. بایــد گفــت 
کــه بــه علــت هجوم هــا و قتل عام هــا، برخــی از ایزدیــان از رسزمیــن کهــن خویــش یعنــی شــنگال رانــده و آواره گردیدنــد. بــه عنــوان مثــال بعضــی 
از آنــان در باکــور کوردســتان )شــامل کوردســتان( و تعــداد کمــی از آنــان در روژآوای کوردســتان)غرب کوردســتان( پنــاه بردنــد. امــا رسزمیــن اصلــی 
ــان و  ــرای علوی ــه ب ــاد شــده ک ــک ی ــخ و ترادژی ــخ تل ــز تاری ــل( و موصــل می باشــد. در حــال حاظــر نی ــان کوهســتان شــنگال، دهــوک، هولیر)اربی آن
ایزدیــان رویــداد، بــه شــکلی دیگــر در حــال شــکل گیری و رومنایــی بــرای جامعــه ی یارســان)اهل حق، کاکایــی( می باشــد. جامعــه ی یارســان  هــم در 
روژهــالت کوردســتان)رشق کوردســتان( و هــم در باشــور کوردســتان)جنوب کوردســتان( ســاکن هســتند. پیــروان یارســان جــدا از کوردســتان در گســرتی 
رسزمینــی ایــران و خــارج آن نیــز ســکونت دارنــد. زبــان اصلــی پیــروان یارســان، هورامــی و لكــی و كلُهــری می باشــد كــه اصالتــاً گــوران نامیــده شــود. 
اســتفاده از زبان هــای فارســی و آذری نیــز بــه خاطــر گســرته ی آیینــی در میــان ایــن جامعــه متــداول اســت. آنــان ابتــدا در دامنــه كوه هــای زاگــرس 
ــه تــرك  ــه علــت هجــوم بیگانــگان و اســتعامرگران و بخصــوص امپراتوری هــای عثامنــی و صفــوی ناچــار ب ــه مــروز زمــان و ب ــد، امــا ب ســاكن بوده ان

زادگاه خویــش شــده اند. 

ــا  ــه ت ــان گرفت ــردد. از مقدســات آن ــر می گ ــش از زردشــت ب ــه پی ــه قدمــت آن ب ــی اســت ك ــن یارســان دارای فلســفه و فرهنگــی اخالق ــع آیی در واق
آداب و رســوم آنــان حکایــت از تاریخــی چنــد هزارســال دارد. ایــن را بــه رساحــت می تــوان ادعــا منــود كــه یكــی از جوامعــی كــه در کوردســتان بــه 
لحــاظ فرهنگــی و تاریخــی، خویــش را در برابــر ذوب و همگن سازی)آسیمیالســیون( فرهنگــی سیســتم رسمایــه داری منطقــه ای و فرامنطقــه ای حفــظ 
ــا تصویــری ایثارگرانــه و در عیــن  منوده انــد، خلــق یارســان می باشــد؛ اگــر بــه دیــدگاه تاریخــی بــه گذشــته ی دور و نزدیــک آنــان نگریســته شــود، ب
حــال تراژیــک و پــر از فــراز و فــرو مواجــه می گردیــم، بــه عنــوان مثــال در چندیــن مقطــع تاریخــی مــورد هجــوم بیگانــگان قــرار گرفته انــد. در هــامن 
بــدو تأســیس، آنــان در زمــان حــرت ســلطان اســحاق در مناطــق شــاهو و رود ســیروان مــورد هجــوم پــروان آییــن قالــب آن دوران، قــرار گرفتنــد و 
برخــی از آنــان ناچــار بــه تــرك زادگاه خویــش گردیدنــد و بــه دشــت های باشــور کوردســتان)جنوب کوردســتان( كــه شــامل مناطــق كركــوك، كفــری، 
كالر، خانقیــن، مندلــی و موصــل رو بردنــد ، همچنیــن در زمــان امپراطــوری صفــوی بــار دیگــر بــه بهانه هــای گوناگــون آنــان را مــورد تــاراج و کشــتار 
قــرار گرفتنــد و از زادگاه خویــش دور منودنــد. در برخــی از دوران آنــان را بــرای محافظــت از مرزهــای ایــران بــه مناطــق خراســان فرســتادند و بعضــی 

از آنــان را نیــز بــه مناطــق همچــون تهــران، گیــالن، مازنــدران، آذربایجــان تبعیــد و یــا کــوچ دادنــد. 

ــک  ــا دارای ی ــردد؛ ام ــامل می گ ــته اع ــر از گذش ــیوه های متفاوت ت ــه ش ــالمی ب ــوری اس ــتیالی جمه ــورد در دوران اس ــیوه ی برخ ــت و ش ــن وضعی ای
فصــل مشــرتک بــا گذشــته می باشــد، و آن انــکار و بــه رســمیت نشــناخنت هویــت، هســت مندی و درســدد نابــودی و از میــان بــردن آنــان می باشــد. 
ــان،  ــان از رسزمین شــان، قتل عــام و سیاســت بی هویــت منــود آن ــدن آن ــرون  ران ــان روشــن می ســازد كــه بی ــرای آن در واقــع، ایــن حقیقــت تاریخــی ب
تفرقه اندازی هــای دشــمنان در میــان آنــان و حتــی اعدام هایــی كــه بــه بهانه هــای مختلــف بــر آنــان صــورت می گیــرد و خودكُشــی جوانــان آنــان و 
همچنیــن بی حرمتی كــردن بــه مقدســات پیــروز آنــان کــه توســط ســپاه، بســیج و تبلیغــات گوناگــون روزنامه هایــی كــه در ایــن اواخــر در روژهــالت 

ــاز  منایــد. ــر ب کوردســتان)رشق کوردســتان( توســط جمهــوری اســالمی ایــران صــورت پذیرفتــه؛ پیامــی می باشــد كــه راه بــر قتل عامــی بزرگ ت

 ولــی متأســفانه خلــق یارســان، ســاکن در روژهــالت و باشــور کوردســتان از رسگذشــت و واقعیــت تاریخــی خویــش تــا حــدودی بی  اطــالع می باشــند. 
ایــن موضــوع بــه مثابــه ی چشــامن بســته و بــا دلــی صــاف بــه آینــده نــگاه منــودن اســت. شــاید یکــی از دالیلــی کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد 
درون گرایــی آیینــی و اجتامعــی آنــان اســت کــه بــه بهانــهِ ی اینكــه بــاوری آنــان افشــاء خواهــد شــد، خــود را در قالبــی تنــگ قــرار داده انــد. ولــی 
ــد، چــرا كــه پیرشفــت  ــه شــامر می آی ــر ب ــن طــرز تفكــر  مدت هــا اســت کــه کارکــرد خویــش را از دســت داده و نوعــی مکانیســم دفاعــی بی تاثی ای
رســانه های ارتبــاط جمعــی در گســرته ی جهــان، روابــط و آگاهی هــای جمعــی را بیشــرت و آســان تر منــوده اســت. منظــور ایــن اســت اگــر در گذشــته 
بهانــه ی ایــن بــود کــه آییــن و بــاوری آنــان آشــكار می شــود بــا ایــن طــرز فكــر كهنــه منی تواننــد هــم حقیقــت و راســتی خویــش بــه دیگــران 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 قتل عــام و آسیمیالســیون روبــرو گشــته اند، از قتل عــام علویــان شــهرهای درســیم، مرعــش و ســیواس گرفتــه تــا همیــن دو ســال قبــل 
كــه قتل عــام ایزدیــان توســط داعــش را می تــوان اشــاره کــرد. علــت اصلــی آن نیــز ایــن بــود كــه خــود را ســازماندهی ننمــود بودنــد؛ ولــی حــاال بــا 
تشــکیل و اجــرای سیســتم و ســازماندهی خویــش در بخش هــای سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی، دفــاع ذاتــی می تواننــد كــه خــود را در مقابــل هرگونــه 
هجــوم و قتل عــام و آسیمیالســیون حفــظ مناینــد. جامعــه ی یارســان بایــد ایــن نکتــه ی مهــم را درک کنــد کــه تنهــا خــود می تواننــد، بــر خــود مدیریــت 
و محافظــت مناینــد، چــرا كــه نــه حكومــت فــدرال و نــه جمهــوری اســالمی از آنــان محافظــت می منایــد و اراده آزاد را بــه آنــان  ببخشــایند، مــا وضعیــت 
خلــق کــورد ایــزدی را دیدیــم كــه بــه رغــم داشــنت مناینــده در حكومــت مركــزی عــراق، حکومــت نتوانســت كــه آنــان را از هجــوم و قتل عــام محافظــت 
مناینــد، ایــن را هــم در پایــان بگویــم، پیــروان یارســان، علویــان و ایزدیــان از صاحبــان اصلــی و صاحــب حافظــه ی تاریــخ كهــن ایــن رسزمیــن هســتند؛ 

بــه همیــن علــت همیشــه مــورد هجــوم و قتل عــام اســتعامرگران حاكــم بــر کوردســتان قــرار می گیرنــد.

در پایان گفته هایم، آرزوی این را دارم كه پیروان این آیین كهن مثل متامی ملت های دنیا با اراده ی آزاد و دموكراسی زندگی كنند.

به یاد بریوان، رفیق شهیدی که تجلی زن مبارز است

 شــاید اگــر متــام رنگ هــای دنیــا بــر روی کاغــذ هــرن منایــی کننــد، نتواننــد بــرق امیــد و آزادی 
را در چشــامن یــک مــادر انقالبــی، بــه تصویــر بکشــند. عشــق بــه خــاک، عشــق بــه فرزنــدان 
رشــید ایــن رسزمیــن، عشــق بــه امیــد بــرای رهایــی از چنــگ اســتعامر، او را روانــه ی ایــن راه 

کــرد. 

رفیــق بریــوان در ســال ۲۰۰۷ زمانیکــه مبــارزه ی آزادی خواهانــه ی خلــق کــورد، از هرســو مــورد 
ــر ذهنیــت  ــه  ملحــق شــد. مــادری کــه در براب ــه جنبــش آزادیخوان هجــوم قــرار می گرفــت، ب
مردســاالر کــه ارزش هــای جامعــه  را مــورد هــدف قــرار می دهــد، همچــون زنــی مبارز و اســتوار 
نــه تنهــا ســکوت را جایــز نپنداشــت، بلکــه بــا پیوســتنش بــه صفــوف انقالبیــون مبارز)گریــال(، 
تبدیــل بــه فریــاد متامــی زنــان زجــر کشــیده گردیــد. او بــه عمــق جنایتــی کــه علیــه  زنــان در 
روژهــالت و ایــران صــورت می گرفــت، 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 فلســفه ی رهرآپــو راهنامیــی منــود. آری رفیــق بریــوان آمــد تــا بــا آمدنــش، راه  را بــرای 
رســیدن همــه ی زنــان بــه آزادی همــوار ســازد. او هیــچ وقــت حــارض نشــد کــه نظــام مردســاالر، 
بــر افــکار و خواســته  هایش ســایه بیانــدازد و او نیــز ماننــد هــزاران زن دیگــر، درایــن بیــدادگاه 

رشوین مظلوم

میان ماندن و رفنت حکایتی کردیم 
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ــژاک( ملحــق  ــه حزب)پ ــان ب ــر شــدن فرزندانــش و اســتقالل بافــنت آن ــا بزرگ ت ــن نظــام گــردد. از همیــرنو ب ــی ای ــاد، قربان و در ســکوت فری
ــوان  ــرد. راهــی کــه رفیــق بری ــان و فکــر زن کــورد را اســارت بگی ــد کــه کســی قــادر نیســت زب ــا ایــن عملــش، می خواســت بگوی شــد. او ب
انتخــاب منــود، برایــش مملــو از آزادی بــود. بســان پرنــده ای کــه قفــس اســارت را درهــم شکســت و بال هایــش روز بــه روز تــوان پــرواز و اوج 
گرفــنت فــزون تــر را می گرفتنــد. او اوج گرفــت تــا چــون پرنــده ای، عاشــقانه ترین نغمــه و الالیی هــای مادرانــه اش را بــرای موطنــش برسایــد. 
ــاد فرزنــدان ایــن آب و خــاک، تــالش مناییــد. او همــواره مــی گفــت "دولت هــا از آگاهــی مــادران، بیــم و  ــه ی ــا دلســوزانه تر از همیشــه ب ت
هــراس دارنــد. پــس بایــد جســورانه تر 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 ا ســت." 

ــه  ــتند ک ــم منی خواس ــنت رشایط ــر گرف ــا در نظ ــا ب ــا رفق ــردم، ام ــیار ارصار می ک ــدنم بس ــق ش ــرای ملح ــت:» ب ــه می گف ــت همیش ــادم اس ی
کوچکرتیــن مشــکلی بــرای مــن ایجــاد گــردد. امــا مگــر می شــود کــه مبــارزات و ســختی های رفقــا و شــهداء را نادیــده گرفــت؟ الزم اســت مــن 
بــرای انتقــام از دشــمن  ، در کنــار رفقایــم متامــی ایــن افــت و خیزهــا را تجربــه کنــم، و هــر ســختی در ایــن راه کــه مــرا بــه ســوی آزادی ســوق 
دهــد، مــن قــادر بــه تحمــل آن خواهــم بــود." ایــن  جمــالت را ســال ها قبــل بــه هنــگام عضویتش)حــزب پــژاک( شــنیدم، امــا اکنــون پــس از 

ــه گفته هایــش جامــه ی عمــل پوشــاند. ــم کــه  او ب ــم بگوی ســال ها، تنهــا می توان

ــت  ــه فعالی ــا ب ــایر رفق ــار س ــور در کمــپ شــهید رســتم جــودی، در کن ــق مهاجــر باک ــان خل ــی را در می ــوان مدت ــق بری ــال ۲۰۰۸ رفی در س
پرداخــت. مشــاهده ی مشــکالت و مســائل از نزدیــک، همــواره او را بــه ایــن فکــر وا می داشــت کــه در کنــار چاره یابــی بــرای 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 لب هایــی کــه خنــده از آنهــا رخــت بربســته، بازگردانــی!

ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــان ای ــر خواه ــان، باردیگ ــه ایش ــردم ب ــه ی م ــراز عالق ــوان و اب ــق بری ــط رفی ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــم فعالیت ه ــی رغ عل
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 فعالیت هایــش تصــور می کردنــد، 
ــدن مــرگ اســت و  ــد مان ــر شــده ای، در پاســخ گفــت "راک ــزاح پرســیدم، جوان ت ــه م ــل ظاهــر گشــت، ب ــر از قب ــر و پرانرژی ت ــا ا و فعال ت ام
همیــن کوهســتان کافی ســت کــه مــن، جــان و نیرویــی دوچنــدان بگیــرم و آنچــه کــه بودن مــان _ بــه عنــوان انســان _ را معنــا می بخشــد، 

ــت.  ــان اس ــت و مبارزه م فعالی

حقیقتــا کلــامت یــارای  توصیــف رفیــق بریــوان را ندارنــد، در دشــوارترین رشایــط، بهرتیــن روزهــا را در کنــار هــم گذراندیــم، بــا او بیشــرت و 
بیشــرت بــه ارزش مبارزات مــان پــی می بــردم. در ســال۲۰۱۱ پــس از مدتــی دوری از یکدیگــر، دوبــاره  در کنــار هــم و بهمــراه چنــد تــن از رفقــا 
، وظیفــه ی ایجــاد و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای خلــق را برعهــده داشــتیم، بــه جــرات می توانــم بگویــم، وجــودش هــم بــرای مــن قــوت 
قلــب بــود و هــم بــرای ســایر افــرادی کــه بــرای اولیــن بــار او را می دیدنــد. هامنطــور کــه قبــال هــم بــدان اشــاره کــرده بــودم، ســازماندهی 
خلــق و بویــژه زنــان بــرای او اهمیــت ویــژه ای داشــت. ایشــان از عمــق ایــن مســئله آگاه بــود کــه آمــوزش خلــق و        مبــارزه بــا ذهنیــت 
جنســیت گرای حاکــم بــر جامعه،امــری ســهل الوصــول نخواهــد بــود، امــا ایــامن واعتقــاد بــه آنچــه کــه فــرا گرفتــه و آنــرا صبورانــه انجــام 

مــی داد، ایــن امــر را بــرای رفیــق بریــوان ســاده و دســتیافتنی مــی منــود. 

در ایــن اواخــر نیــز، فعالیت هــای مربــوط بــه کمیتــه ی شــهداء را بــر عهــده داشــت. بارهــا می گفــت »الزم اســت کــه هیــچ گاه رشمنــده  ی 
شــهدا و خانــواده ی آنــان نگردیم.آنچــه کــه امــروز مــا آنــرا پیــروزی می خوانیــم، حاصــل خــون ایــن شهداســت. شــهدایی کــه بــرای صیانــت از 
یــک آرمــان و هــدف، جــان بخشــیدند. از همیــرنو فعالیت هــای بــی وقفــه بــرای دســت یافــنت بــه مطالبــات متامــی شــهدا و خانواده هایشــان، 

بزرگرتیــن مســئولیت ماســت.« 

متامــی جمــالت و رفتارهــای رفیــق بریــوان، همگــی نشــان از آگاهــی ســازمانی و سیاســی ایشــان داشــت. تحلیــل مســائل و برخــورد مناســب 
جهــت چاره یابــی مشــکل، پایبنــد بــودن بــه مبــادی ایدئولــوژی آزادی زن و عشــق بــه فعالیتهایــش بــود کــه روز بــه روز او را در دل همــه 
ــان را در  ــه الزم اســت ســطح فعالیت های م ــا هــدف اینک ــت، ب ــه رژهــالت ســخن می گف ــش ب ــر از رفت ــن اواخ ــر می ســاخت. ای ــوب ت محب
رسارس ایــران گســرتش دهیــم، تــا متامــی خلق هــا و در راس آنــان، زنــان نیــز مــا و شــیوه ی مبارزه مــان را بشناســند، تــا بــر ســازماندهی های 
خویــش افــزوده و دشــمن را بدیــن شــیوه نابــود ســازیم. ایــن موضــوع نشــان از درک واالی حقیقــت جنبــش آپویــی داشــت. اشــتیاق و اراده ی 
ایشــان بــرای  رفــنت بــه جبهــه ی روژهــالت کوردســتان،او را واداشــت تــا بهــار امســال،عازم آنجــا گــردد. ایشــان بــه وضعیــت زنــان و جامعــه ی 
ایــران آگاه و آشــنا بــود و می گفــت کــه »دشــمن ســعی دارد تــا افــرادی نــاگاه و مــرده را بــه وجــود آورد؛ الزم اســت کــه مبــارزه کنیــم. اگــر 

فعالیــت نکنیــم، بــر تعــداد دســت ســاخت های دولــت افــزوده مــی شــود.«

 در اینجا جای دارد که خاطره ای را برای تان بازگو منایم؛

پــرس کوچــک شــهید بریــوان، بنــام هــژار، در ســال ۲۰۰۴ بــه جنبــش آزادی خواهانــه ی خلــق کــورد پیوســته،  پــس از او نیــز رفیــق بریــوان در 
ســال ۲۰۰۷ بــه صفــوف مبارزاتــی ملحــق گردیــد، در زمــان رفیــق هــژار در جبهــه ی  باکــور مســتقر بــود. در آن مــدت بســیار تــالش 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 چــرا از مــن بیشــرت بــرای دیــدن هــژار کنجــکاوی!؟" مــن خندیــدم و گفتــم 
می خواهــم شــام همدیگــر را ببینیــد. تــو هــم مــادر و هــم رفیــق او هســتی. در کمــرت جــای تاریــخ انقالبــات جهــان، مــا شــاهد چنیــن صحنــه 
و اتفاقــی هســتیم .  در ســال۲۰۱۱ جنــگ شــدیدی)جنگ قندیــل( میــان رفقــا و حکومــت ایــران صــورت گرفــت، همــه ی رفقــا بــرای حضــور 
ــه تقســیامت، مــا در گــروه لجســتیک جــای مــی  ــا توجــه ب ــد. ب ــارزه بودن در جنــگ پیــش قــدم می شــدند و خواهــان حضــور در ســنگر مب
گرفتیــم. قــرار بــود در طــی ایــن مــدت بــرای رفقــا، نــان بپزیــم حقیقتــا دســت پخــت رفیــق بریــوان، در آنجــا نیــز بــه ماننــد همــه ی کارهــای 
دیگــرش، منونــه بــود. صبح هــا قبــل از هرکــس بیــدار می شــد و کارهــا را انجــام مــی داد. پــس از مدتــی مــن از او جــدا شــدم و بــه جبهــه ی 
جنــگ رفتــم، ناراحــت بــود و می گفــت کــه تــو هــم مــی خواهــی مــرا تنهــا بگــذاری... شــاید در آن مــدت از همدیگــر جــدا بودیــم، امــا آنقــدر 
حس ها یــامن بــه همدیگــر نزدیــک بــود کــه از روی نان هایــی کــه برای مــان می فرســتادند، مــی توانســتم بدانــم کــه آن نــان را رفیــق بریــوان 
پختــه اســت. اینجــا آنچــه کــه ارزش می یابــد، عشــق بــه کار و حســاس بــودن در انجــام وظیفــه ی رفیــق بریــوان بــود کــه منایــان می گشــت. 

پــس از پایــان یافــنت 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 شــام رفیــق 
بریــوان را می شناســید، انــگار حســی مــی گفــت کــه رفیــق هــژار می خواهــد 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 چــرا مــرا 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 بــرای 
دیــدار زیــاد بــود و نامــه را بــه رفقــا مــی دادی کــه بــه  دســتم برســانند. همیــن کــه نشســت، پرســیدم چــه حســی داری؟ گفــت احســاس عجیبی 
دارم، امــا منی دانــم چیســت؟ گفــت رزگار_ پــرس 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، ســال ها قبــل از 
رفیــق بریــوان بــه صفــوف گریــال پیوســته بــود، امــا تــا حــدود ۲۰۱۰ از پیوســنت 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 ثانیــه ای ســکوت، رفیــق بریــوان مــرا بــه آغــوش گرفــت و پرســید تــو چطــور هــژار پیــدا کــردی؟ مــن 

هــم برایــش تعریــف کــردم. در طــی آن مدتــی کــه بــا هــم بودنــد، بــه همــراه یکدیگــر، بــه جاهــای مختلــف مــی رفتنــد. 

بازهــم مــی گویــم عشــق رفیــق بریــوان بــه فرزنــد، خــاک و مبــارزه وصــف ناشــدنی بــود. خاطــرات 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، 
ــم  ــا دشــمنانی روبروی ــا ب ــن اســت کــه م ــد. امــا یــک واقعیــت هــم وجــود دارد و آن ای ــن زندگــی انقالبی ان شــهدا ارزشــمندترین بخــش ای
کــه انســانیت و وجــود آزاد انســان را نتنهــا منــی پذیرنــد، بلکــه هــر لحظــه و هــر کجــا کــه ایــن توانایــی نیــل بــه آزاد و برابــر زیســنت فــرد 
یــا اجتامعــی را ببیننــد در ســدد نابــودی آن برخواهنــد آمــد. مــا در راه نیــل بــه آزاد و برابــر زیســنت، شــهادت هــا و ایثارهــای و ایســتارهای 
شــکوهمند و فراوانــی  منــوده انــد. شــخصیت رفیــق بریــوان بــرای مــن، از هــر لحــاظ متفــاوت بــود. مــن از او عشــق بــه حیــات، مبــارزه و 
فعالیــت در جبهــه ی روژهــالت 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 خاطــره ی او بــه مبــارزه در راه رســیدن بــه آزادی و برابــری تــالش منایــم.
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ســالیان مدیدیســت کــه انــدرون قرهــای بلوریــن مجامــع بین الدولــی ، نقشــه ی نویــن جهــان 
ــن  ــد. در نوی ــه  حکاکــی کرده ان ــاره  گشــته ی، خلق هــای خاورمیان ــر، جمجمه  هــای تکــه  و پ را ب
نقشــه ی خاورمیانــه، برشیــت را بــا بدتریــن رسنوشــت در طــول تاریخــش روبــرو ســاخته اند و 
ــدل ســاخته اند.  ــرش مب ــخ ب ــن گورســتان تاری ــه حجیم تری ــا( را ب ــد متــدن برشیت)مزوپوتامی مه
ــر از  ــرتده، ع ــی های گس ــش  و نسل کش ــر توح ــان، ع ــای عری ــان و فریفنت ه ــر بی نقاب ع
ــره  ی آداب  ــی محــدودی از زنجی ــا حلقه های ــا تنه ــق، اینه ــی  و بی بصیرتی هــای عمی خودبیگانگ
ــی  ــده متام ــتابی فزاین ــا ش ــه ب ــوده ک ــتیز( ب ــان کش، جامعه س ــدن رسمایه داری)انس ــوم مت و رس
انســانیت را بــه درون گــرداب مرگــش فــرو می غلتانــد و می مکــد. اولویــت  نخســت ایــن رویــه ی 
ــه  ــت ک ــواره ای اس ــن گه ــای درآوردن، که ــت(، از پ ــه داری دولت-مل ــدن )رسمای ــز مت جنون آمی
ــد و  ــه ی دربن ــا گوش ــت. تنه ــده اس ــش پرورانی ــان خوی ــدن را در دام ــانیت و مت ــا انس هزاره ه
ــا همیــن رسزمیــن پیامــران و موعــودان، کوردســتان  ــه دور از دســتان ناپــاک دژخیــامن ،  هامن ب
می باشــد کــه از قدیم االیــام گهــواره ی پرورانیــدن مقاومــت، مبــارزه  و مبارزگــران بــوده و 

می باشــد.

بــه گفتــه ی یکــی از جنگجویــان رسخ  پوســت کــه گفتــه بــود مبــارزه و دفــاع مــا از خاکــامن "از 
آنروســت کــه نیاکامنــان در ایــن خــاک خوابیده انــد و نــه از بهــر معــدن و طــال و گنجینه هــای 
ــن  ــز متثیل گــر و مدافــع متامــی خلق هــا و اجتامعــات ای ــق کــرد( نی ــارزات ما)خل مدفــون". مب
خــاک و رسزمیــن ناگسســتنی اند کــه از دل آن روییــده و ریشــه در اعــامق ایــن خــاک دارنــد. 
ــد.  ــن می باش ــاک و رسزمی ــن خ ــودش همی ــه مول ــد ک ــی بوده ان ــت از کرامت ــران صیان مبارز گ
مبارزانــش پیــام آوران حیــات آزاد و دموکراتیــک بــوده و آنان مســئولیت صیانت از دســتاوردهای 
هــزاران ســاله زاگــروس، مزوپوتامیــا و آناتولــی را بــر عهــده داشــته و دارنــد. از ایرنوســت رشــته 
 کوه هــای ســخت و دره هــای 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 می کشــانند. 

دلیرمــردی ۱۸ ســاله از دیــار کهــن وان)باکــور کوردســتان( برخاســت و پــای در گــود مبــارزه ی، 
رســتاخیز کرامــت و زیســنت آزاد در مقابــل اهریمنــان گذاشــت. تجربــه ی ۱۸ ســال زندگــی در  
کوردســتان مغضــوب گشــته، کافیســت تــا ننــگ و خوارشــمرده شــدن را حــس کنــد، از پذیرش آن 
رسباززنــد و مدعــی پاســداری از اندوخته هــای تاریخــی حیــات آزاد خلقــش شــود. هــر کــردار 
ــت های  ــامن باورداش ــادی از ه ــتان من ــتی در کوردس ــه ی زیس ــاده ی روزان ــر س ــار بظاه و رفت
کهــن مبنــی بــر، آزاد زیســنت و رشافتمندانــه زیســنت را در درون خویــش دارد کــه بــه مثابــه ی 
اصلی تریــن مانــع پیــش روی نظــام هژمون گــرای رسمایــه داری شــناخته می شــود. 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 حزن انگیــز مخروبــه ی وطنــش بــه فراموشــی و گنگشــتگی گذرانیــد 
ــت و آن را  ــود پرداخ ــط موج ــل رشای ــه تحم ــاده اندیش ب ــام و س ــی، خ ــد جوان ــه مانن ــه ب و ن
بــه دســت رسنوشــت و تقدیــر زمــان و وجــدان سپه ســاالران ســپرد. جهــان انتزاعــی و مجــازی 
تجویــز شــده بــرای جوانــان را از هــم دریــد و متامــی انفعــال و خفقــان بــه بــار آورده شــده را 

از درون بــه عصیــان مبــدل گردانــد.

آرام سنه
 تا جاودانگی

ــکل  ــه ش ــود و ب ــته ب ــیار برجس ــهید ش ــخصیت ش ــد، در ش ــاب می آین ــی بحس ــی دوران جوان ــخصات ذات ــه از مش ــئولیت پذیری ک ــرک و مس ــی، تح پویای
محسوســی منایــان و قابــل مشــاهده بــود. در متامــی کارهــا و فعالیت هــا کامــال فعــال و پویــا ظاهــر می شــد. از انــرژی فوق العــاده ای برخــوردار بــوده. 
بــا هیجــان وافــری بــه اموراتــی کــه در پیش رویــش قــرار می گرفتنــد برخــورد مــی منــود. وجــود ایــن خصوصیــت در وی موجــب شــده بــود کــه در متامــی 
حــاالت خنــده رو 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 هــم در اعاملــش کامــال منایــان بــود. حــال و آینــده را توامــان می زیســت. ایــن گفتــه ی رهــر آپو"زندگــی بــا متامــی اندوخته هــای گذشــته ِی تاریخــی، 
زیســنت بــا هیجــان زمــان حــال و نیــز امیــد بــه آینــده و داشــنت افقــی آینده محــور" کــه در تعریــف انســان و جامعــه ی طبیعــی و برخــوردار از پرنســیب 

اظهــار مــی دارد را می تــوان در شــخصیت وی بــه شــکل بــارزی مشــاهده کــرد. 

هــه وال شــیار بــه ماننــد دیگــر رفقــا روح یکپارچگــی خلــق کــرد را در وجــودش نهادینــه کــرده بــود. شــهید شــیار از آنجــا کــه اهــل شــامل  کوردســتان و زاده 
شــهر وان بــود، ۳ ســال آخــر مبــارزات گریــالی اش را در مبــارزات رشق  کوردســتان ســپری منــود. او بعــد از مشــارکت و پیوســنت بــه حرکــت آپویــی ۳ ســال 
در درون صفــوف نیروهــای مدافــع خلــق HPG بــه مبــارزه پرداختــه و تجربــه کســب منــوده بــود. بعــد از آن بــه نیروهــای رشق  کوردســتان وارد شــده 
و نزدیــک ۲ ســال در منطقــه ی اورامانــات و مناطــق اطــراف ســنندج بــه مبــارزات گریالیــی پرداختــه بــود. از ایــرنو رشق  کوردســتان و مبــارزات در ایــن 
بخــش از میهن مــان بــا روحــش عجیــن شــده بــود. بــا فرهنــگ ایــن منطقــه خــو گرفتــه بــود و همیشــه بــه میهــن  دوســت بــودن خلــق ایــن مناطــق اشــاره 
ــار  ــه ب ــان آورده و دوســت داشــت ک ــه می ــن مناطــق بحــث ب ــش همیشــه از انســان های میهن دوســت ای ــرد. در خاطرات می منــود و آن را تحســین می ک
دیگــر بــه ایــن مناطــق رفتــه و در آنجــا بــه ســازمان دهی و مبــارزه ی گریالیــی بپــردازد. در زمــان حضــورش در رشق  کوردســتان بــا فرهنــگ و لهجه هــای 
مناطقــی کــه در آنجــا بــه فعالیــت پرداختــه بــود انــس گرفتــه بــود. لهجــه ی اردالنــی را بــا شــیوایی و روانــی صحبــت می کــرد و بــا لهجــه ی هورامــی نیــز 
آشــنایی پیــدا کــرده بــود. مــدام از هــرن معــامری روســتاهای هورامــان بحــث می کــرد، مــدام از زحــامت و رنج هایــی کــه زنــان و مــردان ایــن منطقــه بــرای 
زندگــی کــردن در مناطــق ســخت و رسد هورامــان متحمــل شــده اند بحــث می کــرد. از طبیعــت دوســتی و هرنهــای ایــن منطقــه کــه وی را چنــان شــیفته 
و عاشــق خلق مــان در ایــن منطقــه کــرده بــود کــه آرزو داشــت بــار دیگــر بــه ایــن مناطــق بازگشــته و در آنجــا بــه کار و فعالیــت بپــردازد. مــدت ۱ ســال 
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 
خلق مــان بپــردازد. ماندنــش در قندیــل بــا هــدف ســپری منــودن دوره ی آمــوزش ایدئولوژیــک – سیاســی و نیــز گذرانــدن دوره ی درمانــی بــود کــه بعــد از 
آن قــرار بــود بــه رشق  کوردســتان برگشــته و در آنجــا بــه فعالیــت بپــردازد. بــه همیــن دلیــل متامــا خویــش را بــرای آمــدن فصــل بهــار و حرکــت بــه ســوی 
رشق  کوردســتان آمــاده می کــرد. اگــر چــه رفیقــی بــود کــه از لحــاظ سیاســی و ایدئولوژیــک قابلیت هــای مناســبی داشــت امــا بــه شــکل قابــل  توجهــی 
بــه فعالیت هــای نظامــی عالقمنــد بــود و دوســت داشــت کــه در فعالیت هــای دفــاع مــرشوع جــای بگیــرد. از شــامل  کوردســتان آمــده بــود امــا زمانــی 
کــه بــا وضعیــت اســفبار جوانــان در رشق  کوردســتان روبــرو گشــت و مشــاهده گر اعتیــاد شــامر زیــادی از جوانــان رشق  کوردســتان بــه مــواد  مخــدر و نیــز 
اعدام هــای روزانــه و فشــار دولــت ایــران بــر خلق مــان می شــد تنهــا چیــزی کــه وی را تســکین مــی داد خامتــه دادن هرچــه رسیع تــر بــه ایــن وضعیــت 
بــود. بــه کــررات تکــرار می کــرد کــه می بایســت هســته های دفــاع مــرشوع در داخــل شــهرهای رشق  کوردســتان تشــکیل شــود و جوانــان قابلیــت دفــاع 
از خــود در مقابــل سیاســت ها و هجمه هــای دولــت را بدســت آوردنــد. همــگام بــا کســب مهارت هــای نظامــی گســرتده یکــی از اولیــن موضوعاتــی کــه 
در هنــگام روبــرو شــدن بــا جوانــان و دیگــر اقشــار خلق مــان بــه موضــوع بحــث مبــدل می کــرد فلســفه ی دفــاع مــرشوع و لــزوم و چگونگــی عملی ســازی 

ایــن مســئله ی حیاتــی در رشق  کوردســتان بــود. 

زندگــی بــا شــهدا را بــه مبنــا و معیــار زندگــی خــود مبــدل ســاخت. اگرچــه تجــارب زیــادی را کســب کــرده و خاطــرات بیشــامری از فعالیت هــای گریالیــی 
ــوارد  ــود بیشــرت از دیگــر م ــرده ب ــه ک ــا شــهدا تجرب ــه ب ــی ک ــه زندگــی، آمــوزش و فعالیت های ــود ک ــی( ســبب شــده ب ــا روح رفاقت)هه والیه ت داشــت ام
و تجــارب بــر ذهنــش نقــش ببندنــد. بــه ماننــد گریالیــی پایبنــد بــه آرمان هــای خلــق و جنبــش، بخشــی اعظمــی از جهــان ذهنیتــی، اخالقــی و معنــوی 
خویــش را از شــهدایی کــه پیشــگام مبــارزه و انقــالب بودنــد و آن را بــه امــروز رســانیده اند، کســب می کــرد. بــه نتیجــه رســانیدن ایــن راه را کــه شــهدا 
تــا بدیــن جــا رســانیده و هــم اکنــون آن را نــزد مــا بــه امانــت ســپرده اند، مســئله   ای مســاوی و مــرتادف خــود انقــالب و آزادی قلمــداد مــی منــود و بــر 

آن ارصار مــی کــرد.

بــا رفقــای تــازه وارد ارتبــاط فوق العــاده ای داشــت. دوســت داشــت هــر آنچــه در طــول ۷ ســال مبــارزات گریالیــی اش 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 خصیصــه ی خــود دســت 
برمنی داشــت و بــا آن می زیســت. از کــم تحرکــی و انفعــال دوری می کــرد. از ایــرنو 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 مبــارزه  ی رشافتمندانــه و نیــز جان فدایــی را بازگــو می کنــد 

کــه می تــوان درس هــای بزرگــی از آن برگرفــت و آموخــت. 

ــارزات و رفاقــت شــهدای راه  میهــن حامســه، امــروز تاریــخ آزادی را از نــو می رسایــد و آن را بــه گــردن عاشــقان جــان ســپرده اش  می آویــزد. زندگــی، مب
آزادی، پنــد و اندرزهــای بزرگــی در ارتبــاط بــا نگــرش آزاد و آزادزیســنت و آزادمنشــی در کوردســتان را بــه مــا می آموزنــد. تحــت امــر و زیردســت بــودن، 
فقــر و عــدم داشــنت امکانــات، وفــور دشــمنان و چنــد پارگــی خلــق و جامعــه همگــی دالیلــی هســتند بــرای ادعــا و اراده ی بزرگــرت. امــکان فراهــم آوردن 
از فقــر و بی امکانــی، امیــد آفریــدن از تــرس و وحشــت، آزادی آفریــدن از زیردســتی و .... همگــی از دســتاوردهای شــهدا می باشــند کــه امــروز نــه تنهــا 
خلــق کــورد بلکــه دیگــر خلق هــای منطقــه را صاحــب جایگاهــی منســجم و گشــایش یافتــه بــر روی ســاختارهای حیــات آزاد و برابــر منــوده و می بایســت 
گفــت کــه شــهدا طراحــان و بناســازان ســاختارهای نویــن گهــواره ی عــر نــو می باشــند تــا بــار دیگــر انســانیت را بــا ذهــن زیبــا، اخــالق اعــال و حیــات 

در خــور انســانیت آشــتی داده و همســان مناینــد. 
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 ایــن واقعیتــی روشــن و غیــر قابــل انــکار می باشــد کــه نظام هــای اقتدارگــرا و متامیت خــواه - بــه 
ــان  ــا شــاید جوان ــه  و شــیوه ای متوســل  می شــوند ت ــه هــر حرب ــران-  ب خصــوص رژیــم اســالمی ای
ایــن مــرز و بــوم را از هویــت و ماهیــت وجــودی خویــش بــه دور گرداننــد، در برابــر ایــن وضعیــت 
ــد. در  ــش، ارصار و ایســتار مناین ــگ خوی ــادات و فرهن ــد، در حفــظ باور هــا، اعتق ــان می توانن جوان
واقــع ایــن رفتــار و موضع گیــری از جانــب جوانــان،  بزرگرتیــن و کوبنده تریــن رضبــه ای  اســت کــه 

می تــوان در پاســخ بــه ایــن پروژه )از خودبیگانگــی( نظــام حاکــم دادن شــود. 

ــه  ــد ک ــوردی بودن ــه ای از هــزاران جــوان ک ــد هــر دو منون ــژا َم ــق هی ــق شــیار وان و رفی ــه، رفی بل
ــتند.  ــش دانس ــگاه خوی ــن گاه و منزل ــتان را مام کوهس

رفیــق هیــژا َمــد، اگــر چــه در باشــور کوردســتان بــه دنیــا آمــد، امــا مــدت زیــادی را در  روژهــالت 
کوردســتان کوردســتان ســکونت داشــت. زندگــی کــردن در هــر دو بخــش کوردســتان و مشــاهده ی 
سیاســت های اعــامل شــده توســط دشــمن در هــر ۲ بخــش، شــناختش را از دولــت و سیاســت های 
خصامنــه ی او در برخــورد بــا جوانــان هرچــه بیشــرت ســاخت. بخوبــی می دانســت کــه مــوج 
سیل آســای مهاجــرت جوانــان بــه اروپــا، اقلیــم کوردســتان را از هــم فــرو می پاشــد، جوانــان بیــکاری 
کــه همــه ی خــواب و خیالشــان اروپــا می شــود و الزم اســت بــرای واقعــی شــدن همه ی رویاهایشــان 
نیــز بــازی بــا مــرگ را تجربــه مناینــد. امــا علی رغــم متــام خطرهایــی کــه اقلیــم کوردســتان را تهدیــد 
می کــرد، معتقــد بــود کــه کوردســتان، بــی وجــود جوانــان و نیــروی آنــان بــی  معنایــی می منایانــد، 
بخوبــی میدانســت کــه ایــن پتانســیل عظیــم اجتامعــی همچــون تهدیــدی بــزرگ بــرای ذهنیــت و 
ــان را مــورد هــدف قــرار می دهــد. در ایــن رابطــه رهــر  اراده ی اقتدارگــرا محســوب می شــوند، آن
آپــو جملــه ای معــروف دارد کــه خــر از ادرک و امیــد بــه نیــرو و شایســتگی های موجــود در بنیــان 
جوانــان می دهــد، ایشــان می گوینــد:» مــا بــا جوانــی آغــاز کردیــم و بــا جوانــی نیــز پیــروز خواهیــم 
شــد.« ایــن جملــه ای بــود کــه بارهــا می توانســتی از رفیــق هیــژا بشــنوی. جملــه ای کــه بــا اعتقــادی 
کامــل بــر زبــان رانــده می شــد و اعتقــادی کــه بــه افــکارش جامــه ی عمــل می پوشــاند و در نهایــت 

عملــی کــه او را جاودانــه ســاخت. 

ــژا در  ــق هی ــادری رفی ــه زادگاه م ــودم، اگرچ ــرده  ب ــاره ک ــه آن اش ــم ب ــاال ه ــه در ب ــور ک هامن ط
باشــور کوردســتان بــود، امــا مــدت زیــادی را  روژهــالت کوردســتان، زیســته بــود. از همیــن رو بــر 
سیاســت های اجرایــی دولــت ایــران علیــه جوانــان، کامــال واقــف بــود. رفیــق هیــژا راجــع بــه ایــن 

رشوین مظلوم

 شب 
با گلوی خونین

خوانده ست 
دیرگاه....

سیاســت ها همــواره می گفــت "یــا بایــد همرنــگ خودشــان بســیجی و اطالعاتــی بشــوی کــه خیانــت کنــی جامعــه ات و یــا جدول هــای 
خیابــان و کارتــون ، بالــش زیــر رست باشــد)کارتون خوابی و اعتیــاد( تــا بی خیالــت شــوند. یــا بایــد راه ســوم یــا هــامن مبــارزه ی سیاســی- 
نظامــی را برگزینــی کــه راه حلــی اســت بــرای متامــی ایــن مشــکالت". علی رغــم اینکــه رفیــق هیــژا مــدت کمــی بــود کــه بــه صفــوف 
گریــال پیوســته بــود، امــا شــیوه ی ســخن گفــنت، عملکــرد، تحلیــل سیاســت های دشــمن و رفتــارش، پختــه  و جا افتاده تــر از ســن و ســالش 
ــه آن  ــا ب ــه م ــا هــامن خودســازی خود آگاهــی اســت ک ــن دقیق ــد و ای ــارزه می کن ــد و مب ــه آمــوزش می بین ــی سال هاســت ک ــود. گوی ب

اعتقــاد داریــم و جهــت انجــام فعالیت های مــان از او درس بگیریــم و بــرای رســیدن بــه پیــروزی بــه آن احتیــاج داریــم. 

رفیــق هیــژا یکــی از آن هــزاران جوانــی بــود کــه آوازه ی قهرمانــی و ایثــار، شــهید ســمکو در گوشــش طنین انــداز گردیــد و تحــت تاثیــر 
ــه او صحبــت  ــق ســمکو می پرســید و از ســوی دیگــر از عشــقش ب ــودش. او در هــر مجلســی کــه حضــور داشــت، از رفی ــرار داده  ب ق
می کــرد، گویــی ســال ها بــا شــهید ســمکو همــراه بــوده اســت. مبــارزه ی شــهید ســمکو را نیــز علــت اصلــی ملحــق شــدنش بــه حــزب 
می دانســت و بارهــا بیــان می داشــت بایــد پاســخگوی فعالیــت و مبــارزه ی همــه ی شــهداء باشــیم. آنچــه کــه آنــان انجــام داده انــد را 
بســان اندوختــه و تجربــه ای ارزشــمند قلمــدا مــی کــرد. جــای دارد در ایــن جــای دارد از آرزو و آرمــان او ســخن بــه میــان آورم، بزرگرتیــن 
هــدف و خواســته ی رفیــق هیــژا رفــنت بــه  روژهــالت کوردســتان کوردســتان و آمــوزش و ســازماندهی جوانــان آنجــا بــود. رفیــق هیــژا 
نیــز بــه همــراه هــر دو رفیــق دیگرمــان،_ رفیــق بریــوان و رفیــق شــیار_ عاشــقانه در عرصــه ی اجتامعــی فعالیــت  کردنــد و در یــاد و 

ــد.  ــوده و می مانن ــرا ب ــد، نامی ــارزه می کنن ــرای آزادی مب خاطــره ی کســانی که ب

حقیقتــا دشــوار اســت کــه از ســه اســطوره، ســه مبــارز و ســه قهرمــان در یــک زمــان ســخن مبیــان آورد. بویــژه زمانــی کــه تک تــک آنــان 
را از نزدیــک بشناســی و در کنارشــان مبــارزه منــوده باشــی.

ــا او را داشــتم. او اهــل باکــور بــود و در ســال ۲۰۰۹ بــه صفــوف  رفیــق شــیار نیــز یکــی از آن رفقایــی بــود، کــه تجربــه ی فعالیــت ب
مبــارزه ی آزادیخواهانــه ی خلــق کــورد می پیونــد. فرزنــدی کــه روح مقاومــت و ایســتادگی در لحظــه  لحظــه ی حیاتــش تجلــی می منــود. 
او گریالیــی انقالبــی از باکور کوردســتان بــود، امــا بیشــرت فعالیت هــای خویــش را در  روژهــالت کوردســتان و در مناطقــی ماننــد داالهــو، 
شــاهو و هورامــان انجــام داده  بــود، بطــوری کــه آنقــدر بــا خلــق ســاکن در ایــن مناطــق از روژهــالت کوردســتان یکــی شــده بــود کــه 
حــارض نبــود از جبهــه ی روژهــالت خــارج شــود. فراگیــری لهجــه ی ســورانی و هورامــی در مدتــی کــم، تحســین برانگیــز بــود. زیســنت 
در کنــار هــامن مــردم، بــه دغدغه هــا و مشکالتشــان گــوش فــرا دادن و پاســخگویی بــه متامــی ایــن مشــکالت و مســائل بــه توانایــی و 
انــرژی نیــاز داشــت کــه کامــال در رفیــق شــیار دیــده می شــد. رفیــق شــیار ســال۲۰۱۴ بــرای گذرانــدن یــک دوره ی آموزشــی مجبــور شــد 
بــه قندیــل بیایــد. مــا بــرای اولیــن بــار در آنجــا همدیگــر را شــناختیم. جوانــی پــر انــرژی، شــاداب و پــر هیجــان. البتــه الزم اســت بــه 
ایــن اشــاره کنــم، کــه علی رغــم مشــکل جســمی کــه رفیــق شــیار داشــت، امــا از ایــن موضــوع بحثــی بــه میــان منــی آورد 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 می بــرد. در 
چنیــن رشایــط حساســی کــه روزانــه جوانــان و مبــارزان ایــن رسزمیــن شــهید می شــوند، چگونــه می توانــم از مشــکالت جســامنی ســخن 
بگویــم. در واقــع همیــن اراده و انــرژی او بــود کــه او را محبــوب همــگان می ســاخت. حضــورش در هــر مکانــی، رنــگ خاصــی بــدان 
جــا می بخشــید و عــدم حضــورش احســاس می شــد. رفیــق شــیار بــرای مــن، یــادآور گفته هــای شــهید ویــان جــاف بــود کــه می گفــت 
"پــس از شــهادتم پایکوبــی کنیــد". آن  همــه انــرژی او بهنــگام رقصیــدن را تنهــا می تــوان عشــق خوانــد. عشــق بــه حیــات، عشــق بــه 

فرهنــگ و امیــد بــه اینکــه روزی همــه در کنــار هــم، پایکوبــی می کنیــم. 

حقیقتــا منی تــوان در یــک صفحــه و چنــد جملــه از خصوصیــات شــخصی گفــت کــه همــه دوســتش دارنــد، فــردی کــه بــا هــوره هورامــان 
ــه دل هورامــان  ــز، بازگشــت ب ــاد مــی زد. تنهــا خواســته و هــدف رفیــق شــیار در دوره ی آموزشــی نی و داالهــو، عشــق خویــش را فری
و داالهــو بــود. بــا همــه ی ایــن تفاســیر تنهــا می تــوان بــه یــک نتیجــه رســید و آن نیــز پایبنــد بــودن ایــن رفیــق بــه مبــادی حزبــی و 

ارزش هــای واالی انســانی. 

بــار دیگــر هــم می گویــم گفــنت از هــر ســه  شــهید بــرای  مــن، بســیار دشــوار اســت. بــا یــاد ایــن رفقــا و شــیوه ی مبــارزه ی آنــان اســت 
کــه عشــق بــه مبــارزه و فعالیــت مــا دوچنــدان می شــود. پــس از شــهادت آنــان نیــز مــا در مرحلــه ای نــو قــرار می گیریــم. مرحلــه  ای 
کــه الزم اســت بیــش از پیــش و بــدون وقفــه ، راه آنــان را ادامــه دهیــم و هــامن پرچــم آزادی را کــه شــهید شــیار خواســت در  روژهــالت 

کوردســتان برافراشــته کنــد، مــا بــا یــاد و خاطــره ی آنــان ایــن برچــم را برافرازیــم.
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و
ــل  ــا متوس ــابرجام ب ــد در دوران پس ــی می کوش روحان
شــدن و وامنایــی بــه سیاســت تنش زدایانــه و همچنیــن 
جلــب اعتــامد کشــورهای غربــی بــه لغــو تحریم هــا و 
تاثیــرات ســنگین آنهــا خامتــه دهــد و راهگشــایی بــرای 
ورود رسمایه گذاری هــای خارجــی و اقتصــاد بحــران 
ــتقبال  ــه اس ــوب ب ــن چارچ ــردد. در ای ــران گ زده ی ای
و پیشــواز رسمایــه داری جهانــی؛ البتــه بــه شــکلی 
شــتاب زده مــی رود و دروازههــای ورود رسمایە هــای 
ــا  ــت. ام ــوده اس ــن من ــز مزی ــرش قرم ــا ف ــی را ب جهان
ــود دارد؛  ــت وج ــران دو دول ــه در ای ــت ک ــد دانس بای
دولــت رســمی و دولــت ســایه کــه گاهــی اوقــات در 
ــت  ــع دول ــد. در واق ــرار می گیرن ــر ق ــا یکدیگ ــل ب تقاب
ســایه یــا پنهــان در داخــل بــا رسکــوب و محــدود 
ــان در  ــبب خفق ــی، س ــی و مدن ــای سیاس ــودن فض من
ســاحت اجتامعــی ایــران می گــردد. کارکــرد دیگــر 
ــران می گــردد در  ــرون مرزهــای ای ــه ب ــان مربــوط ب آن
همیــن راســتا بــرای دولت هــای منطقــه و قدرت هــای 
ــی و خود ابرازگــری سیاســی- نظامــی  ــی خودمنای جهان
ــر  ــن کار را ب ــه ی ای ــه وظیف ــادی ک ــه نه ــد ک می منای
عهــده دارد؛ خــود را در شکل واره ی»ســپاه پاســداران« 

پسا برجام

اما و اگرهای 
به توان بی نهایت

سیامند معینی /عضو مجلس پژاک
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بــه منایــش می گــذارد و اقــدام بــه طرح ریــزی و اجــراء برنامه هــای بــرون مــرزی را دارد. ســپاه در دوران پســابرجام و بعــد از گذشــت 
ــرد  ــد و موشــک های دورب ــزار می کن ــش موشــکی برگ ــس شــورای اســالمی و خــرگان، رزمای ــات مجل ــزاری دو انتخاب ــه از برگ دو هفت
خــود را بــه رخ رقبــای منطقــه ای و دولت هــای دیگــر می کشــد. ایــن جــدای از مداخلــه ی نظامــی ـ امنیتــی مســتقیم در بحــران عــراق 

ــت. ــه ای اس ــمکش های منطق ــوریه و کش و س

ــت مرزهــای  ــه اهمی ــری اســت ک ــا دی ــی دارد. ام ــکاری در مناســبات قدرت هــای بین امللل ــل ان ــر و غیرقاب ــدرت نظامــی نقــش موث ق
رسزمینی)جغرافیایــی( تحت الشــعاع مرزهــای اقتصــادی و فرهنگــی قــرار گرفتــه اســت. پیرشفــت تکنولــوژی، دنیــای مجــازی ، 
اطالعــات و فــن آوری ارتباطــات، فرآینــد مزبــور را بــا مترکــز بــر حضــور موثــر و مفیــد در افــکار عمومــی جهــان ترسیــع کــرده اســت. 
نــه تنهــا قــدرت اقتصــادی، کــه بضاعت هــای فرهنگــی و پتانســیل تبلیغــی و تــوان اقنــاع افــکار عمومــی را بــا تکیــه بــر شــبکه های 
ــه قــدرت ســخت افزاری و  ــکا ب ــر کــرده اســت. ات ــای دیپلامســی از خــود متأث ــل و دنی ــی، عرصــه سیاســت بین املل اطالع رســانی جهان
ــن  ــه اســت. از ای ــرار گرفت ــزاری، فرهنگــی و هنجــاری ق ــدرت نرم اف ــر ق ــده تحــت تأثی ــی به شــیوه ای فزآین نیروهــای نظامــی و امنیت
زاویــه، پیشــرد سیاســت و دیپلامســی بــا موشــک، گلولــه، نظامی گــری و مدیریــت کشــور بــدون اعتنــا بــه افــکار عمومــی و تاثیــرات 
آن چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح جهانــی، بیــش از پیــش منتفــی و دشــوار می شــود. رویکــرد روحانــی بــا سیاســت دیپلامســی 
ــی، در  ــای غرب ــامد طرف ه ــب اعت ــرای جل ــی او ب ــپ دیپلامس ــف و اکی ــای ظری ــت و در تالش ه ــه اس ــش گرفت ــه در پی ــد ک هدفمن
جهــت بهبــود مناســبات و تعمیــق روابــط تجــاری و اقتصــادی، بــرای برونرفــت از بحــران کنونــی صــورت می گیــرد. دولــت ســایه و 
یــا نیروهــای بازی گــردان پنهانــی؛ بــا اســتفاده از بــازوی بــرون مــرزی خویــش بــه نــام ســپاه قــدس ، و در پیــش گرفــنت رویکردهــای 
کــه نــگاه و خــط  مشــی خویــش را از رأس هــرم نظام-سیاســی طلــب و می گیرنــد، در صــدد در معــرض آســیب پیوســته قــرار دادن و 

ــد. ــر آمده ان ــی ب ــت روحان ــی سیاســت های دول شکســت و ناکام

ــه  ــای مشــخص  شــده ای ک ــوری اســالمی و محوره ــت مجــری سیاســت های کالن جمه ــی در   نهای ــت روحان ــه دول ــور خارج ــر ام وزی
توســط شــخص اول نظام)ولی فقیــه( تعییــن گردیــد در مناســبات بین املللــی و تعامــل بــا کشــورهای دیگــر اســت. امــا نــگاه متفــاوت، 
ــوده  ــان ب ــا  پنه ــداران از نگاه ه ــپاه پاس ــا رسان س ــی ب ــون روحان ــی همچ ــش و عمل گرای ــی مصلحت اندی ــران سیاس ــف و بازیگ ظری
و نیســت. ســپاه پاســداران نــه نتهــا سیاســت و اقتصــاد را در داخــل ایــران فرســوده و نابــود ســاخته اند، بلکــه دیپلامســی را نیــز بــا 
ــاع  ــازی اوض ــر عادی س ــی ب ــه( مبن ــور خارج ــر ام ــای ظریف)وزی ــیده اند. توهم پردازی ه ــذال کش ــه ابت ــود ب ــی خ ــات جنجال اقدام
نابســامان اقتصــادی- دیپلامســی ایــران، تنهــا مقطعــی بــوده و فراتــر از رسآب بــرای مــردم ایــران چیــزی بــه ارمغــان نخواهــد آورد. 

فاصلــه ی و یــا شــکاف میــان رسان ســپاه پاســداران و نیروهــای امنیتــی  حاکــم بــر آن بــا سیاســت دیپلامتیــک روحانــی معنــادار اســت. 
ــب  ــه تعقی ــران و منطق ــامنیتی را در ای ــی سیاسی ـ ــای تخریب ــا پروژه ه ــه تنه ــه، ن ــت فقی ــدگان در والی ــذب ش ــان و ج ــف حامی طی
می کننــد، بلکــه همــگام بــا نقطــه عزیمتــی ایدئولوژیــک، ســپهر سیاســت و دیپلامســی را از منظــر خــود می کاونــد. هزینــه  انســانی 
ــا  ــه ب ــر هزین ــاک و پ ــت خطرن ــه تشــدید رقاب ــد و نســبت ب ــه می کنن ــای نظــام توجی ــداوم و بق ــه ی ت ــادی در ســوریه را از زاوی و م
عربســتان در منطقــه بی توجهــی نشــان می دهنــد. اعــدام شــیخ منــر را بهانــه ای بــرای تعمیــق منازعــه بــا ریــاض می کننــد و همــگام 
بــا ایــن موضــوع؛ مستمســک گردیــدن جمهــوری اســالمی ایــران بــه ماجــرای ســلب تابعیــت شــیخ قاســم، ابــزاری بــرای فشــار بــر کشــور 
بحریــن گردیــد. بــا توجــه بــه اوضــاع پیچیــده و شــکنندهی روابــط سیاســی - دیپلامتیــک ایــران بــا کشــورهای منطقهــای و همچنیــن 
اوضــاع نابســامان اقتصــادی و اجتامعــی کشــور، بــرون رفــت از ایــن معضــل بــا سیاســت محافظه کارانــه ظریــف و کرشــمه وار روحانــی 
امکان پذیــر نخواهــد بــود و دیــر یــا زود بحــران بــه عمــق خــود خواهــد رســید. دیگــر بــا تغییــر اشــخاصی چــون امیرعبداللهیــان و 

تغییــرات روبنایــی در سیاســت دیپلامتیــک، مشــکالت سیاســی و دیپلامتیــک برطــرف نخواهــد گردیــد. 

ایــران بــا امضــای توافــق 5+1انتظــار داشــت کــه بــه اقتصــاد جهانــی بــاز گــردد. روشــن بــود کــه رفــع تحریم هــا و آزادســازی پول هــای 
ــش  ــران افزای ــل ای ــوب را در داخ ــی و رسک ــارهای امنیت ــان فش ــد. همزم ــی  کن ــت م ــران را تقوی ــای ای ــدهی، جاه طلبی ه ــه ش بلوک
ــه تســلیم وادار منــودن اقتصــاد  ــر ب ــکا( ب ــل )آمری ــران گســتاخانه تر خواهــد شــد. طــرف مقاب می بخشــد و مداخــالت منطق هــای ای
ایــران در مقابــل رسمایه گذاری هــای بین املللــی حســاب ویــژه ای کــرده اســت. در واقــع گشــودن دروازه هــای اقتصــاد ایــران نیازمنــد 

آن اســت کــه ایــران بــه صــورت بنیادیــن قوانیــن داخلــی خــود را بــرای جــذب ایــن رسمایه هــا تغییــر دهــد. آمریــکا می دانــد کــه بــه 
ــی، معــادالت اقتصــادی  ــزرگ رسمایه گــذاری و رشکت هــای بین امللل ــی اعــم از رشکت هــای ب ــا ورود شــبکه های بین امللل ــن ترتیــب ب ای
ــر معــادالت  ــه تغیی ــب روشــن اســت ک ــن ترتی ــه ای ــکا متــام شــود. ب ــه ســود سیاســت آمری ــه ب ــر دهــد ک ــه ای تغیی ــه گون ــران را ب ای
ــی قــدرت سیاســی را در دســت  ــه ی جهان ــه رسمای ــز می شــوند و مهره هــای وابســته ب ــر معــادالت سیاســی نی اقتصــادی باعــث تغیی
می گیرنــد. ایــن دقیقــا هــامن چیــزی اســت کــه سیاســت اوبامــا از آغــاز فرآینــد مذاکــرات تــا رســیدن بــه توافــق، هدفمندانــه و بــا 
مامرســت آن را پیگیــری منــوده اســت. طــی گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از توافــق هســته ای، معلــوم گشــته کــه انتظارهــای ایــران بــه 
رونــق اقتصــاد و بــرون رفــت از آن بــه محــض امضــای توافــق هســته ای چنــدان واقعــی نبــوده اســت. ایــران انتظــار داشــت کــه توافــق 
هســته ای روابــط خــود را بــا نظــام مالــی جهانــی احیــاء منایــد. هــامن طــور کــه انتظــار داشــت بــه جزئــی مهــم از رسمایه گذاری هــای 
بین املللــی تبدیــل گــردد. امــا اکنــون خــالف آن را شــاهد هســتیم. پیوســنت ایــران بــه نظــام مالــی جهانــی بــه دلیــل ادامــه تحریم هــای 
آمریــکا در مســائلی جــدای از برنامــه هســته ای ایــران، معــوق گشــته و بدیــن خاطــر نیــز بــر اســاس برنامه هــای ایــران پیــش نرفتــه 
ــده  ــث ش ــه باع ــت ک ــران اس ــا ای ــه ب ــرف معامل ــی ط ــای خارج ــه بانکه ــکا ب ــای آمری ــه جریمه ه ــوف ب ــا معط ــن تحریم ه ــت. ای اس

بانک هــای بین املللــی از تعامــل بــا ایــران بــا وجــود توافــق هســته ای بــا تردیــد عمــل کننــد.

آمریــکا توافــق را بــه منزلــه نفــوذ بیشــرت بــر ایــران در تعدیــل رفتارهــای منطقــه ای خــود مــد  نظــر داشــت. دولــت اوبامــا امیــد داشــت 
ــا توافــق هســته ای بتوانــد رفتارهــای منطقــه ای ایــران را تعدیــل کنــد و از سیاســت های کلــی آن در خاورمیانــه بهره بــرداری کنــد.  ب
در واقــع نتیجــه ي توافــق هســته ای ایــن بــود کــه طرف هــای منطقــه ای کــه هنــوز بــه صــورت آشــکار بــه جبهــه  و جنــاح رویــاروی 
بــا ایــران نپیوســته اند امــا در حــال دســت بــه کار شــدند و علیــه ایــران وارد عمــل شــدند می باشــند. حــال می دانیــم کــه بــا وجــود 
همــه ی اختالفــات ماهیتــی در روابــط ترکیه-ارسائیل-اعــراب متامــی آنهــا بــا مخالفــت گســرتده بــا ایــران هم داســتان هســتند. از طــرف 
دیگــر حتــی روابــط ایــران و روســیه نیــز جــدای از سیاســت های البــی ارسائیــل نیســت. مســکو آمادگــی تقلیــل روابطــش بــا ارسائیــل 
ــران در بحران هــای منطقــه ای  ــور و کارت ای ــا فاکت ــازی خــود ب ــه ب ــامال مســکو ب ــدارد. احت ــران  را ن ــا ای ــه ســود حفــظ رابطــه ب را ب
ــه رس  ــود ب ــرای بهب ــت متضــادی ب ــکا در وضعی ــران و آمری ــط ای ــد کــه طبیعــت رواب ــن را هــم می دان ادامــه خواهــد داد. روســیه ای
ــکا نیــز منی خواهــد  ــان آنهــا پیــش بیایــد. آمری می بــرد. بــرای همیــن مســکو انتظــار دارد کــه تضادهایــی در چارچــوب توافقــات می
درگیــری منطقــه ای ســختی میــان عربســتان ســعودی و ایــران بــه وجــود آیــد؛ بلکــه انتظــار دارد بــر اســاس تعریف هــای اوبامــا و زیــر 
ســایه ی 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 ایــران نداشــته باشــد؛ امــا قطعــا منیخواهــد ایــن گونــه تفســیر شــود کــه توافــق هســته ای بــه معنــای 

بــه رســمیت شــناخنت نفــوذ ایــران در منطقــه باشــد.

علیرغــم اختالفــات ترکیــە و ایــران بــر رس هژمونــی منطقــەای، همگرایــی و همســویی آنهــا در مقابــل ملت هــای منطقــە بخصــوص 
ملــت کــورد ، در بوتــە ی آزمایــش قــرار دارد. ایــران ســعی در رسپــوش گذاشــنت مســئلە دارد. ترکیــە درگیــر، جنگــی خامنان ســوز گشــتە 
و عاجــز از حــل و چاره یابــی اختالفــات اســت. بعــد از بــە انحــراف کشــیدن پروســە صلــح در ترکیــە، اکنــون بــا نقشــه ی بــە میــدان 
آوردن ایــران بــە جنــگ بــا » کوردهــای روژهەالت)ایــران( » ســعی در بغرنــج کــردن مســئلە دارد؛ تــا بتوانــد هم پیامنــی اســرتاتژیک 
و همســویی در کشــتار کوردهــا در ایــن برحــە زمانــی بیابــد. بــا توجــە بــە مشــکالت اقتصــادی و سیاســی_دیپلامتیک ایــران کــە ذکــر 
شــد و همزمــان بحــران اجتامعــی، ایــران بــر رس دو راهــی حیاتــی و برگشــت ناپذیــر قــرار گرفتــە اســت. کوردهــا نیــروی پیــرشو و 
انقالبــی در تغییــرات سیســتم منطقــە بــه حســاب می آینــد و هــر نیــرو و قــدرت منطقــه ای و فــرا منطقــه ای بایــد ایــن واقعیــت را 

درک و بپذیــرد. در آینــدەای نــە چنــدان دور شــاهد تغییراتــی بنیــادی بیشــرت از پیــش خواهیــم بــود. 
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و
ــانات،  ــاهد نوس ــی ش ــای سیاس ــر جغرافی ــه از نطقه نظ ــمرد ک ــه  ای برش ــا منطق ــه را تنه ــوان خاورمیان منی ت
خشــونت های شــدید و تغییــرات وســیع سیاســی علی الخصــوص در طــول یــک ســده ی اخیــر بــوده اســت. 
امــا فکت هایــی چنــد،  از جملــه تغییــرات رسیــع در موازنــه  قــدرت و منابــع عظیــم انســانی و مــادی بــدان 
چهــره ای منحربــه  فــرد بخشــیده اســت. از منظــر ژئوپولتیــک ایــن منطقــه کــه برخــی از صاحب نظــران آن 
را یکــی از هارتلندهــای کلیــدی جهــان برمی شــمرند 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 می تــوان بــه 
شــکافهای عمیــق تاریخــی،  گســل های ایدئولوژیــک در داخــل و خــارج و وابســتگی شــدید بــه قدرت هــای 
درجــه  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 می کنــد. همیــن تاثیرپذیــری سیاســی و اکونومیــک می توانــد اســتداللی 

قــوی بــرای مداخلــه از ســوی نیروهــای درجــه اول در جهــان را فراهــم ســازد. 

اگرچــه بــه هیــچ وجــه منی تــوان وضعیــت شــکننده ی اکنونــی خاورمیانــه را بــدون در نظــر گرفــنت 
تاریخیــت آن بــه خصــوص تاریــخ یــک ســده ی اخیــر ارزیابــی کــرد امــا نوشــتار پیــش رو در پــی آن اســت 
ــه  ــه میکرومــدل درگیری هــا در خاورمیان ــا پیــروی از اصــل عــدم قطعیــت در پیش بینــی امــور نگاهــی ب ب
ــتان  ــه و عربس ــران،  ترکی ــش ای ــود و نق ــای موج ــکننده آن، چالش ه ــاده ش ــوار فوق الع ــوریه و ن ــی س یعن
ــه  ــیون منطق ــا در دموکراتیزاس ــدی کرده ــش کلی ــر نق ــته باشــد و دســت آخ ــه داش ــات منطق ــدم ثب در ع
ــن دموکراتیزاســیون کــه کردهــا بعــد  ــق ای ــاس منطقــه ای از طری ــاره ی یــک شــبکه ی همپ ــراری دوب و برق
ــه ی مهمــی کــه  ــد. نکت ــد، ارزیابــی منای ــوان می کنن ــه عن سیاســی آن را کنفدراســیون دموکراتیــک خاورمیان
ــا ایــن منطقــه پیــش بینــی و عنــوان کــرد ایــن اســت  ــا میــزان باالیــی از قطعیــت می تــوان در رابطــه ب ب
ــل  ــود و حداق ــد ب ــا خواه ــر همپیامنی ه ــات و تغیی ــری و منازع ــه ی درگی ــان منطق ــه همچن ــه خاورمیان ک
تــا یــک دهــه ی آینــده منی تــوان چشــم انداز مثبتــی نســبت بــدان داشــت. اگــر کــه پــس از پایــان جنــگ 
جهانــی اول مســاله ی اعــراب ـ ارسائیــل و رویکردهــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــدان نقــش محــوری در 
تحــوالت خاورمیانــه را ایفــا می کــرد اکنــون آنچــه کــه بــه مرکــز و ثقــل تحــوالت ایــن منطقــه مبــدل شــده 
تحــوالت ســوریه و دوگانــه ی کــرد ـ خاورمیانــه می باشــد. ارزیابــی تحــوالت ســوریه هــم بــدون مدنظــر قــرار 
ــتیز  ــای تروریسم س ــی ترین نیروه ــزو اساس ــه ج ــگ زده ک ــور جن ــن کش ــا در ای ــدی کرده ــش کلی دادن نق
می باشــند ســکندری خواهــد خــورد. فراتــر از آن بایســتی اذعــان داشــت کــه ارزیابــی کردهــا در گســرته ی 
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ــی  ــد و حت ــت اس ــرای حکوم ــه ای ب ــدی منطق ــب ج ــک رقی ــزو ی ــان را ج ــتی آن ــوده و بایس ــی ب ــوریه ناکاف ــد در س ــیون قدرمتن ــک اپوزس ی
حکومت هــای ترکیــه، ایــران و عــراق ارزیابــی کــرد. حامیت هــای اخیــر ایــاالت متحــده و روســیه از کردهــا بــدون درنظــر گرفــنت یــک رسی 
ــی کشــورهایی  ــاده غیرمنطق ــرد( رویکردهــای فوق الع ــاره ک ــه اش ــکا و ترکی ــی آمری ــه همپیامن ــوان ب ــال می ت ــرای مث مالحضــات منطقه ای)ب
کــه جمعیــت قابــل مالحضــه ای از کردهــا در آنهــا موجودنــد و نگرش هــای تاکتیکــی چنــان شــبکه ی پیچیــده ای از روابــط را میــان آورده کــه 

ــد.  ــر می دهن ــی تغیی ــدک  زمان ــا را در ان ارزیابی ه

بــرای مثــال بســرت بیــش از حــد شــکننده ی ســوریه کــه نتیجــه ی مداخــالت از بــاالی یــک رسی نیروهــای هژمــون جهانــی و منطقــه ای بــدون 
مدنظــر قــرار دادن فکت هــای موجــود در ایــن کشــور اســت حتــی اگــر در کوتاه مــدت نتیجه بخــش باشــد در میان مــدت افــق چنــدان مثبتــی 
را ارائــه منی دهــد. انتظــار اینکــه مداخــالت از بــاال بتواننــد چاره یــاب باشــند منــود درکــی ســطحی از مســایل منطقــه ای و جهانــی و جهالــت 
تاریخــی و سیاســی می باشــند. بــه مداخــالت ترکیــه در ســوریه بنگریــد؛  چــه کســی حــق ایــن همــه مداخــالت بی پــروا و گســتاخانه ی ایــن 
کشــور در ســوریه را صــادر کــرده اســت؟ چــرا بایســتی ترکیــه بــه یکــی از بازیگــران اساســی مذاکــرات ژنــو و گفتگوهــای مربــوط بــه صلــح 
در ایــن کشــور مبــدل گــردد؟ چــرا بایســتی امــور تــا بــه جایــی پیــش برونــد کــه دارودســته ی اردوغــان از قــدرت غیررســمی وتــوی مربــوط بــه 
مســایل ســوریه برخــوردار باشــند؟ در هــر صــورت بــه نظــر می رســد کــه ترکیــه و مشــخصا حــزب عدالــت و  توســعه علی رغــم توانایــی  بیــش 
از اندازه یشــان در غوغاســاالری خاورمیانــه ای 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 
ــن  ــد. آخری ــره  بوده ان ــون بی به ــت پنتاگ ــدم حامی ــی ع ــال های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ یعن ــای س ــرت کودتاه ــی ترین کاراک ــا از اساس ــر دوی آنه ــه ه ک
کودتــا نیــز علی رغــم ضداطالعاتــی کــه از ســوی دســتگاههای رســانه ای و اطالعاتــی وابســته بــه کاخ ریاســت جمهــوری منتــرش شــد چنــدان 

غیرمنتظــره نبــود و دولــت و حــزب عدالــت و توســعه از قبــل آمادگــی مقابلــه بــا آن را داشــتند. 

ــا از  ــد. عربســتان نه تنه ــن کشــور در منطقــه  ندارن ــا قــد و قــواره سیاســی ای ــی ب مداخــالت عربســتان ســعودی در منطقــه مناســبت چندان
منابــع انســانی و مــادی متوازنــی بــرای مداخلــه در منطقــه برخــوردار نیســت بلکــه خــود پتانســیل باالیــی بــرای مبــدل شــدن بــه یــک نــوار 
ــد  ــا هامنن ــت و دقیق ــش آگاه اس ــکننده ی خوی ــت ش ــن وضعی ــی از ای ــه خوب ــم ب ــعود ه ــت. آل س ــک را داراس ــده ای نزدی ــکننده در آین ش
جمهــوری اســالمی متامــی تالشــش را رصف دور نگــه داشــنت جنــگ و درگیــری از حوضــه ی اســرتاتژیک خویــش منــوده اســت. هرچنــد نگارنــده 
بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای سیاســتمدار ایرانــی تــرسی جنــگ بــه خــارج از مرزهــای سیاســی کنونــی از جنبــه ای کامــال اســرتاتژیک برخــوردار 
ــش  ــش و برهم کن ــه و کن ــرتاتژی منطق ــان از ژئواس ــه ایرانی ــت ک ــی اس ــران و خوانش ــرتاتژیک ای ــای اس ــی از فض ــز ناش ــر نی ــن ام ــت و ای اس

بازیگــران موجــود دارنــد و  پوشــش ایدئولوژیــک نیــز بــدان حــال و هوایــی دگرگونــه بخشــیده اســت. 

بــه بــاور نگارنــده ورود داعــش بــه صحنــه ی درگیریهــای خاورمیانــه و تســلط بــر بخــش عمــده ای از عــراق و شــامات ادامــه ی هــامن پــروژه ای 
بــود کــه از دهــه ی نــود میــالدی و بــا اولیــن جنــگ خلیــج آغــاز شــده بــود. ایــن آغــازی بــود بــر پایــان نظــام شــکل گرفتــه در اوایــل ســده ی 
بیســتم و فصــل ختامــی بــر عــر دولت ـ ملت گرایــی در جهــان و خاورمیانــه، همچنانکــه گیوتیــن و مــرگ لویــی شــانزدهم پایانــی بــود بــر 
عــر مونارشــی در اروپــا، مــرگ صــدام حســین و فروپاشــی عــراق در دومیــن جنــگ خلیــج دوره  ی گــذاری را در خاورمیانــه رقــم زده کــه بــا 
برخــورداری از متامــی خصوصیــات کاراکرتســتیک یــک دوره ی کائوتیــک رسشــار از دردهــا و رنج هــای ناشــی از گــذار می باشــد. اگــر داعــش و 
ظهــور خونینــش در خاورمیانــه را بــه منزلــه ی آخریــن حملــه ی جهان فتحــی نظــام جهانــی ارزیابــی مناییــم ـ کــه چنیــن نیــز می منایــدـ آنــگاه 

شــاید اداراکامتــان از تحــوالت سیاســی موجــود نیــز بــا تغییراتــی مواجــه شــود. 

ــده  گام  ــزی ش ــوزه ی از پیش برنامه ری ــارج از ح ــم خ ــک روز ه ــرای ی ــی ب ــش حت ــی داع ــروی اجرای ــر و نی ــز متفک ــه مغ ــاورم ک ــن ب ــر ای  ب
ــاق  ــی و ات ــتگاه های اطالعات ــای دس ــن پروژه ه ــی از موفقیت آمیزتری ــش را یک ــاخت داع ــوان برس ــن می ت ــا یقی ــر ب ــن نظ ــد. از ای ننهاده ان
فکرهــای صــد ســال اخیــر عنــوان کــرد. داعــش رســالتی را بــه جــای آورد کــه نظــام جهانــی از دهــه ی نــود میــالدی بدیــن ســوی درصــدد انجــام 

آن بــوده امــا در ایــن امــر نــاکام بــوده اســت.  

تــن نحیــف و بی رمــق خاورمیانــه بیــش از ایــن تــاب درگیری هــا را نخواهــد آورد. در رشایــط و مقطــع فوق العــاده حســاس کنونــی دموکراســی 
ــورداری از  ــا برخ ــی ب ــوع از دموکراس ــن ن ــتین ای ــدگان راس ــه ی مناین ــه منزل ــا ب ــد. کورده ــا منای ــش ایف ــی حیات بخ ــد نقش ــکال می توان رادی
ــد.  ــا کنن ــه ای ایف ــاس خاورمیان ــک ـ همپ ــده در ایجــاد شــبکه ی دموکراتی ــد نقشــی ارزن ــش در روژآوا می توانن ــی خوی ــو نظــری و عمل آلرتناتی
کوردهــا آموخته انــد کــه عــدم برخــورداری از یــک دولــت کــوردی نــه یــک بی مهــری تاریخــی بلکــه شانســی عظیــم در راســتای برســاخت 
ملــت دموکراتیــک و کنفدراســیون دموکراتیــک خاورمیانــه می باشــند. ارصار آنهــا بــر خــط مشــی ســوم در خاورمیانــه رصفــا ناشــی تجــارب تلــخ 
تاریــخ یــک ســده ی اخیــر نیســت. سیاســت آمریکایــی، روســی و فرانســوی برایشــان پدیده هــای چنــدان غریبــی منی باشــد. کوردهــا رســالتی 

تاریخــی بــرای خویــش قایلنــد و بی شــک پیــروز ایــن آزمــون تاریخــی و رسنوشت ســاز خواهنــد بــود.
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ــود  ــی من ــت و بازخوان ــاد داش ــه را بی ــن نکت ــد ای ــث بای ــاز بح ــرای آغ ب
کــه در واقــع تجــاوز ابعــاد گســرتده ای دارد و بــه زمــان و مــکان خاصــی 
تعلــق نــدارد، وقتــی ذهنیــت تجاوزگــر طغیــان  می  کنــد هــر ارزشــی را 
بــا خــود  می  بلعــد. از زمــان ظهــور ذهنیــت مردســاالری، تجاوزگــری نیــز 
منــود پیــدا  می  کنــد و بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای زشــت و اساســی 
اســتعامرگری و اســتثامر مــرد قدرت مــدار رخ  می  منایــد. در ابتــدا تجــاوز 
بــر روی بــدن زن و بــر ذهنیــت و ارزش   هایــی  کــه زن در عــر الهــه ای 
خــود آفریــده بــود، صــورت  می  گیــرد.  آنــگاه تجــاوز بــر طبیعــت و در 
ــی و اصــول  ــر همــه  ی   جامعــه و هنجارهــای اجتامعــی و مبان ــت ب نهای
ــر،  ــر فک ــر و ویرانگ ــر، غارتگ ــت. تجاوزگ ــامل گرف ــی اع ــه  ی   اخالق   جامع
احســاس، میهــن، بــدن و اخــالق انســانی اســت. در حقیقــت مردســاالران، 
ــوع  ــر ن ــرای ه ــی ب ــی مترین ــا و حت ــوان زیربن ــه عن ــه زن را ب ــاوز ب تج

تجــاوز دیگــری اســاس گرفتنــد.   

از دوران گذشــته، تاکنــون تجــاوز بــه زنــان، بــه عنــوان پــاداش و تفریــح 
ــوان  کاال و غنیمــت  ــه عن ــان ب ــگ محســوب  می  شــود و زن ــن جن فاتحی
جنگــی اغلــب مــورد تجــاوز رسدمــداران جبهــه  ی   مخالــف و ســایر 
رسبــازان قــرار  می  گرفتنــد و بعــد بــه مراکــز خریــد و فــروش زنــان بـَـرده 
و کنیــزکان بــرده  می  شــدند. البتــه کــه پیرشفــت تکنولــوژی و علــم  هرگــز 
ــه  ی   کاپیتالیســم جنگ هــای  ــای مدرنیت ــم نخــورد در دنی ــه نفــع زن رق ب
ــراه  ــام هم ــارت و قتل ع ــتعامرگری و غ ــا اس ــه ب ــی ک ــامدی و طوالن مت
بــوده اســت زنــان بیشــرتین رضبــات جســمی، روحــی – روانــی و جنســی 
را متحمــل شــدند، انــگار کــه پیرشفــت تکنولــوژی و رســانه   های   جهانــی 
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بــرای ســهل منــودن تجــارت ســکس و بــه بــرده کشــاندن هــر چــه بیشــرت زنــان بــوده اســت آن هــم در ابعــاد چنــان گســرتده ای کــه 
در مــدت 200 ســال گذشــته، چندیــن برابــر 5000 ســال 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 
قــرار  می  گیــرد. تجــاوز نوعــی رفتــار خشــن و تحقیرآمیــز اســت کــه از طریــق اعــامل جنســی و بــرای ابــراز قــدرت و خشــم صــورت 
 می  گیــرد در چنیــن مــواردی رابطــه  ی   جنســی بــه نــدرت موضــوع اصلــی  می  باشــد. تجــاوز جنســی بــه صــورت فزآینــده و از روی 
عمــد بــرای  ایجــاد رعــب و وحشــت بــه کار بــرده  می  شــود. بــرای منونــه در جنــگ ویتنــام  ایــن روش بــه شــکل بســیار گســرتده ای 
اجــرا گشــت بــه طــوری کــه یکــی از مترینــات اموزشــی ارتــش آمریــکا در جنــگ ویتنــام  ایــن بــود:  ایــن تفنــگ مــن اســت: »رسبــاز 
آمریکایــی تفنــگ ام16 را بــاال  می  گیــرد«  ایــن اســلحه  ی   مــن اســت:« رسبــاز امریکایــی دســتش را روی آلــت تناســلی اش  می  گــذارد« 
یعنــی یــک رسبــاز دارای دو اســلحه اســت یکــی بــرای کشــنت فیزیکــی دشــمن و دیگــری بــرای لــذت بــردن و قتل عــام روحــی و 
معنــوی زنــان و جامعــه  ی   جبهــه  ی   مخالــف بــوده اســت.  در جنــگ رصب ها)رصبســتان( در بوســنی و هرزگویــن، طــی ســال های 
1991تــا 1994 زنــان و دخــرتان مســلامن بــه شــکل وحشــیانه و ســازماندهی شــده، در ســطح بســیار وســیعی مــورد تجــاوز قــرار 

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. 

ــه  ــت. ب ــر اس ــر و مهم ت ــی   باارزش ت ــگ نظا م ــروزی در جن ــمن از پی ــروی دش ــرای نی ــان ب ــودن زن ــه من ــردن و حامل ــاوز ک ــن تج ای
طــوری کــه انــگار جنگ هــا بــرای تحقیــر زنــان و بــه غنیمــت گرفــنت آنــان بــه پــا شــده اند. حتــی بــه معنــای حقــارت شــدید بــه 

ــود. ــتفاده  می  ش ــه از آن اس جامع

ــاز بــه مهــم بــودن خــود را ارضــاء  می  کننــد آنهــا  ــان احســاس برتــری کــرده و نی ــا تحقیــر و آزار جنســی قربانی مــردان متجــاوز ب
 می  اندیشــند کــه قــدرت آنــان کاهــش یافتــه و از امتیــازات اجتامعــی محــروم مانده انــد لــذا بــه دنبــال اثبــات برتــری خــود هســتند 
و بــا انگیــزه  ی   تحقیــر جنــس مخالــف اقــدام بــه تجــاوز  می  کننــد. حتــی در مــواردی مردانــی کــه در کودکــی مــورد تجــاوز قــرار 
گرفته انــد؛ تالفــی و برون ریــزی عقده هــای و حقارت هایــی کــه بــه آنــان در کودکــی تحمیــل منــوده بودنــد را بــه دیگــری انتقــال 
دهنــد.  ایــن احســاس حقــارت را بــر رس زنــان و یــا کــودکان و پــرسان جــوان تخلیــه می کننــد و بدیــن وســیله در پــی رفــع عقــده  ی 
ــه اثبــات  می  رســانند. تــرس از  ــد، ب ــد از دســت داده ان   حقــارت در درون خــود برمی آینــد و مردانگــی خــود را کــه گــامن  می  کردن
بــی کفایتــی جنســی و نیــاز بــه تحمیــل ســلطه پذیری بــرای ارضــای میــل قــدرت را بــا تجــاوز جنســی بــه زنــان رفــع  می  مناینــد. در 
واقــع قــدرت منایــی یکــی از عوامــل موثــر در ارتــکاب تجــاوز جنســی اســت، درصــد بــاالی تجــاوز جنســی بــه وســیله ای بــرای ابــراز 

قــدرت و تثبیــت برتــری فــرد مهاجــم بــر  می  گــردد. 

در اغلــب جنگ هــا تجــاوز و خشــونت جنســی علیــه زنــان بــه عنــوان یــک حربــه  ی   نظا مــی   و بــه مثابــه  ی   یــک اســرتاتژی نظا مــی   
و خشــونت علیــه زنــان در نظــر گرفتــه  می  شــود؛ زیــرا غالبــا بــدن زنــان بخشــی از زمیــن جنگــی محســوب  می  شــود کــه نیــروی 
متخاصــم بــر رس آن و یــا بــر روی آن  می  جنگــد. بــه عنــوان مثــال برهنــه کــردن زنــان در مقابــل رسبــازان و تجــاوز بــه آنــان بــه 
ــگ محســوب  می  شــود. در تجــاوز  ــرشوی خــود در جن ــل پی ــه نیروهــای مقاب ــی علی ــوان بخشــی از اســرتاتژی نیروهــای نظام عن
بــه زنــان و یــا وادار کــردن آنــان بــه در آوردن لباس هایشــان بــا قصــد تجــاوز و آزار جنســی بــه آنــان در واقــع کل جامعــه را در 
ــی  ــای نظا م ــط نیروه ــیم توس ــام درس ــال 1938 در قتل ع ــد. در س ــاع   می  مناین ــی دف ــر و ب ــیب پذیرت ــاوز، آس ــنت خشــونت و تج م
  آتاتــرک، هــزاران زن کــورد درســیمی   را لخــت کــرده و در برابــر چشــامن مردهــای شــهر بــه آنــان تجــاوز کردنــد و ســپس آنــان را بــا 
شــیوه   های   وحشــیانه بــه قتــل رســانند. تاکنــون نیــز رسبــازان ترکیــه بــا جنــازه  ی   زنــان گریــال چنیــن برخــوردی  می  کننــد در مقابــل 
رسبــازان جنــازه  ی   آنــان را لخــت کــرده و بــا آن فیلــم و عکــس  می  گیرنــد و در رســانه ها پخــش  می  کننــد و بــه عنــوان پیــروزی در 

جنــگ و نشــان دادن قــدرت خــود و تحقیــر منــودن خلــق کــورد بــه  کار  می  گیرنــد. 

در  ایــران نیــز تجــاوز بــه زنــان و حتــی مــردان جــوان از جملــه راهکارهایــی بــرای شکســنت اراده و مقاومــت نیروهــای مخالــف 
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مــورد اســتفاده قــرار می  گیــرد. حتــی رژیــم  ایــران پــا فراتــر از آن گذاشــته و بــرای اعــرتاف اجبــاری و بــه عنــوان نوعــی شــکنجه 
از تجــاوز منــودن بــه زندانیــان ســود  می  بــرد. کــه در واقــع  می  تــوان  ایــن نــوع تجــاوز را بــا علــل سیاســی توضیــح داد. هنگامــی 
کــه فتــوای تجــاوز بــه زنــان و مــردان زندانــی کــه در طــی اعرتاضــات و راهپیامیی هــا بــر ضــد نظــام دســتگیر شــده بودنــد، در 
ــوان یــک تاکتیــک جنگــی و سیاســی کــه از  ــه عن ــران توســط مراجــع قــدرت شــیعه داده  می  شــود، در حقیقــت ب ســال 88 در  ای
روی عمــد بــرای  ایجــاد رعــب، وحشــت و احســاس عــدم امنیــت در شــهروندان و زندانیــان بــه کار گرفتــه  شــد. هــدف نهایــی از 
بــه کارگیــری چنیــن رفتــار بــدور از اخــالق و انســانیت، شکســت اراده و نیــروی مقاومــت جوانــان و مبــارزان اســت. از  ایــن طریــق 
مــردم را از انقــالب اجتامعــی و سیاســی در داخــل کشــور دور ســازد از  ایــن رو تجــاوز در زندان هــا را بــه تجــاوز بــه جوانــان در 
ــر ضــد روح  ــه ب ــک حرب ــک ی ــز ی ــن نی ــد. ای ــن می مناین ــف نیروهــای نظا مــی   و انتظا مــی   و ســپاه پاســداران جایگزی ــز مختل مراک
آزادی خواهــی و نیــروی مبــارز جامعــه بــدل  می  شــود و بــه دنبــال آن از هــر روشــی بهــره می گیــرد، مخصوصــا اشــاعه  ی   فحشــا، 
گســرتش فقــر،  ایجــاد ناامنــی و امنیتی-نظامــی منــودن فضــای زیســتی جامعه)میلیتاریــزه( در شــهرها و روســتاها، حتــی بــرای بســیج 
کــردن و مزدورســازی جوانــان از تجــاوز و تهدیــد بــه پخــش تصاویــر ویدیویــی آنــان، پــرسان و دخــرتان جــوان و نوجــوان را بــه 
دام خیانــت بــه ارزش هــای اخالقــی و اجتامعــی و ملــی خــود  وا مــی دارد. قربانی هایــی هامننــد فرینــاز خرسوانــی کــه بــه خاطــر 
عــدم تســلیمیت در  برابــر مامــور اطالعــات کــه در برابــر دوربین هــای هتــل تــارا در مهابــاد  می  خواســت او را مــورد تجــاوز قــرار 
ــات  ــه  ی   جنای ــران از جمل ــف  ای ــد و تجاوزهــای گروهــی در شــهرهای مختل ــرت  می  منای ــل پ ــارم هت دهــد، خــود را از طبقــه  ی   چه
رژیــم بــا اهــداف سیاســی مخصوصــا در ســال های اخیــر اســت. بــا تجــاوز بــه جوانــان خانواده   هــای   میهــن دوســت و انقالبــی و 
بــا ضعیــف منــودن اراده و شکســنت غــرور  آنــان و در نهایــت بــا تهدیــد بــه پخــش فیلــم گرفتــه شــده از آنــان در هنــگام تجــاوز در 
حقیقــت فرمــان اراده ی  جوانــان را بــه دســت  می  گیــرد و بــه هــر شــیوه   ای کــه بــه  خواهنــد از آنــان سوءاســتفاده قــرار می دهنــد. 
ــق  ــش آزادیخواهــی خل ــه جنب ــت ب ــد، مزدورســازی و خیان ــه در کوردســتان انجــام  می  دهن ــی ک ــن راســتا یکــی از کارهای در همی
ــده  ی   ــان دهن ــتان نش ــاش" در رشق کوردس ــزدوران "ج ــیجیان و م ــداد بس ــش تع ــع افزای ــت در واق ــتان اس ــورد در رشق کوردس ک
 افزایــش تجــاوز بــه جوانــان دخــرت و پــرس در  ایــن مناطــق اســت حتــی معتــاد کــردن و بــه تن فروشــی واداشــنت جوانــان نیــز بــا  ایــن 
هــدف انجــام  می  گیــرد. در ایــن راســتا هوشــیاری خانواده هــا و جوانــان و دفــاع از ارزش هــای جامعــه از الزامــات برخــورد بــا  ایــن 
سیاســت های غیراخالقــی نظــام محســوب  می  شــود. پشــتیبانی و دفــاع از زنــان و مــردان معتــاد و عــدم طــرد آنــان از خانــواده و 
جامعــه از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار اســت.  آینده ســازان جامعــه کــه بــه فســاد و اعتیــاد کشــیده شــده اند را نبایــد در پارک هــا 
و خیابان هــای شــهر بــا بی احرتا مــی   بــه دســت فراموشــی و توهیــن ســپرده شــوند. در حقیقــت آنــان غــرور جامعــه هســتند کــه 
ــن  ــد.  ای ــده گردانی ــان جســارت بخشــید و آن را زن ــه آن ــاره ب ــن غــرور و اراده را گرفــت و دوب ــد دســت  ای پایــامل گشــته اند و بای
ــم انتظــار داشــت کــه مراکــز و  ــد از رژی ــه دســت خانواده هــا و جامعــه میــرس خواهــد شــد و هرگــز نبای ــا ب ــز تنه امــر مهــم نی
ــن موضــوع از  ــر  ای ــد زی ــد را جمــع کن ــرار  می  گیرن ــه صدهــا و هــزاران زن در آن مــورد تجــاوز ق ــه روزان خانه   هــای   فحــوش را ک
اولویت هــای سیاســی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی نیســت!؟ زیــرا هــر زمــان جوانــان، بیشــرت بــی اراده گردنــد بــه هــامن نســبت 
از فکــر مبــارزه بــر ضــد رژیــم و روح آزادی خواهــی و برابری خواهــی خــود در برابــر سیاســت های نظــام دور خواهنــد شــد و نظــام 

اســتعامرگر و مســتبد نیــز بــه عمــر خویــش  می  افزایــد.       

در زندان هــا و قصاب خانه هــای رژیــم اســالمی  ایــران دخــرتان باکــره  ی   محکــوم بــه اعــدام را پیــش از اجــرای حکــم، مــورد تجــاوز 
قــرار  می  دهنــد بــا  ایــن اســتدالل مذهبــی کــه خــدا در قــرآن فرمــوده کــه دخــرتان باکــره بــه هــر شــیوه ای کــه مبیرنــد و یــا کشــته 
شــوند جایــگاه  آنــان در بهشــت اســت و چــون دخــرتان باکــره  بی گنــاه بــه حســاب می آورنــد؛ بنابرایــن »پاســداران بهشــت خــدا« 
در  ایــران، بــا تجــاوز بــه آنــان شــانس رفــنت دخــرتان باکــره  ی   محکــوم بــه اعــدام را بــه بهشــت از آنــان  می  گیرنــد و آنــان را بــه گنــاه 

خویــش آلــوده  می  کننــد.

ــد  ــا مشــخص می کن ــرای زن ــی ب ــرآن مجازات ــر چــه ق ــد. اگ ــه مذهــب مــرشوع منوده ان ــا توجی ــز ب ــوارد را نی ــن م ــه ی  ای ــه هم البت
ولــی در زمینــه تجــاوز ســاکت اســت و روحانیــون هــم بنــدرت حکــم رشعــی دربــاره تجــاوز داده انــد و  ایــن ســکوت بــه پلیــس و 
نظامیــان در  ایــران اجــازه داده کــه بــا خیــال آســوده، دســت بــه تجــاوز بزننــد؛ از جملــه منونه هــای آن هــم می تــوان از تجــاوز بــه 
پــرسان نوجــوان در زنــدان توســط توابیــن نــام بــرد. قــرآن بصــورت روشــنی اجــازه  ی   مبــدل کــردن زنــان اســیر بــه بــرده  ی   جنســی 
را می دهــد و  ایــن توجیــه مذهبــی، زمینــه  ی   تجــاوز در زنــدان را فراهــم کــرده  اســت در  ایــران بــه زندانیــان سیاســی بــه عنــوان 

ــن افــراد در  ایــن  ــد کــه  ای ــد، و اســتدالل می کنن ــگاه  می  کنن ــا خــدا هســتند ن مفســد فــی االرض و افــرادی کــه در حــال جنــگ ب
جنــگ اســیر آنهــا شــده اند و بنابرایــن می تــوان 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 همــرسان و 
دخرتانــت و زنــان مؤمــن بگــو بــا جلبــاب، گــردن و ســینه خــود را بپوشــانند تــا بدیــن وســیله معلــوم شــود کــه  اینــان اهــل عفــت و 
ســداد و صــالح 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 مــرشوع خواهنــد منــود. 

بــه طــور کلــی هــر نــوع تجــاوز بــه زنــان بــا هــر هدفــی کــه  باشــد بــه ذهنیــت مردســاالری و اقتدارطلبــی بر می  گــردد و  اینکــه 
یکــی از عوامــل موثــر در اقــدام بــه تجــاوز بــه عنــف، تفکــر شــیء انگاری در مــورد زنــان  می  باشــد. امــروزه بــا پیرشفــت مدرنیتــه  ی  
ــر  ــه تصوی ــوب و جــذاب ب ــی مطل ــه صــورت کاالی ــا، زن ب ــی در رسارس دنی ــی – وجدان ــه داری و پرسفــت معیارهــای اخالق  رسمای
کشــیده  می  شــود کــه همــه  می  تواننــد 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 بــرای خریــد و فــروش هــر چیــزی و حتــی بــدون ارتبــاط آن کاال بــا زن نیــز بــا شــهوت 
ــا  ــاز  ایــن زن اســت کــه مــورد تجــاوز قــرار  می  گیــرد و ب ــا فــروش هــر کاالیــی ب ــد. ب ــه تجــارت تبدیــل  می  کنن غیرقابــل کنرتلــی ب
خریــد هــر کاالیــی بــاز  ایــن اراده و بــدن و فکــر زن اســت کــه فــرو  می  ریــزد و مــورد معاملــه قــرار  می  گیــرد. همزمــان  ایــن تصــور 
را در مــورد زنــان  ایجــاد  می  منایــد کــه آنــان بایــد نظــر مــردان را بــه خــود جلــب کننــد و همچنیــن جامعــه را نیــز بــه  ایــن امــر 
مهــم واقــف  می  گرداننــد 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 گســرتش مدرنیتــه  ی   رسمایــه داری  ایــن طــرز تفکــر روز بــه روز در همــه  ی   عرصه هــا توســعه 
یافتــه و زن بــودن را از معنــا وجــودی خویــش تهــی ســاخته اســت. بنابرایــن جهــان هــر روز شــاهد تجــاوز، خشــونت، جفــا و ســتم 

بیشــرتی علیــه زنــان خواهــد بــود.         

ــام  ــد نظ ــر ض ــده ب ــزی ش ــه و برنامه ری ــه جانب ــارزه ای هم ــازماندهی و مب ــا س ــان ب ــد زن ــه بای ــت ک ــن اس ــت  ای ــم اس ــه مه آنچ
رسمایــه داری کــه از ذهنیــت مردســاالری نشــات گرفتــه و مســتقیام از آن تغذیــه  می  منایــد، متحــد و یکپارچــه گردنــد. آگاهــی و 
ــان و فعــال منــودن  ــارزه در  ایــن راســتا و ســپس ســازماندهی منــودن همــه  ی   نیروهــای فعــال زن ــان و مب درک مســئله  ی   آزادی زن
پتانســیل زنــان در جوامــع از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. تــا مــا زنــان  ایــن واقعیــت را بــا متــام وجودمــان درک نکنیــم کــه هــر 
روز همــه  ی   مــا در هــر جایــی از دنیــا کــه باشــیم مــورد تجــاوز در عرصه هــای اراده، افــکار و جنســی بــه طــور آشــکارا و پنهانــی، 
ــت  ــش و حقیق ــای خوی ــودن و معن ــتی از زن ب ــی درس ــه آگاه ــت ب ــم توانس ــم، نخواهی ــرار  می  گیری ــتقیم ق ــا غیرمس ــتقیم ی مس
زندگــی آزاد پــی بریــم. اگــر زنــی در افغانســتان سنگســار شــود و اگــر زنــی در ایــران بــه دار آویختــه شــود و یــا در آمریــکا زنــی 
مــورد تعــرض قــرار گیــرد و زنــی در شــنگال بــه فــروش برســد و زنــی در اروپــا تصویــرش روی کاالهــا چســبانده شــود و زنــی در 
کوردســتان بــه بهانــه  ی   ناموســی کشــته شــود و یــا مجبــور بــه خودســوزی گــردد و... بایــد همــه  ی   مــا زنــان در رسارس جهان ایــن 
حقیقــت را بدانیــم کــه هــر روز و هــر لحظــه خــود مــا هســتیم کــه سنگســار و اعــدام  می  شــویم و مــورد تجــاوز و تعــرض قــرار 
 می  گیریــم و یــا خودســوزی  می  کنیــم و تصویرمــان بــر روی کاالهــا در جهــان بــه فــروش  می  رســد. درک  ایــن موضــوع، مــا را بــه 
مبــارزه ای جــدی در برابــر نظــام مردســاالری و رسمایــه داری فــرا  می  خوانــد و ایــن احســاس وظیفــه را در مــا بــر  می  انگیــزد کــه 
بایــد بــا هــر شــیوه و راهــکاری کــه  می  توانیــم بــه مبــارزه و تــالش بــرای  ایجــاد دنیایــی برابــر و آزاد برخیزیــم و بــا شکســت دادن 
نظــام مردســاالری کــه هرگونــه اقتــدار و اقتدارطلبــی از آن رسچشــمه  می  گیــرد  ایــن بــار بــا ذهنیــت زن آزاد، دنیایــی آزاد را بســازیم 
و مطمــن هســتیم کــه رهایــی یــک زن بــه معنــای رهایــی یــک جامعــه اســت و زنــان آزاد  می  تواننــد  دنیایــی آزاد را بیـفریننــد و 

ــد.        ــم  می  کنن ــه جهــان تقدی ــن آزادی را ب ــد و  ای ــز  می  آفریین ــی دمکراتیــک و آزاد را نی ــن مردان همچنی



..تیولترآ ان نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی، اجتامعی وفرهنگی
ـ   پژاک حزب حیات آزاد کوردستانـ 

162
ان. ..تیولترآ

ویژه نامه  ی چهاردفرت
شهریور 1395

163

.

کــودکان زیباتریــن و معصوم تریــن موجــودات هســتی هســتند. احــرتام بــه 
ــان  ــه اصــل انســان و انســانیت اســت. بی نقابانــی کــه در می آنهــا احــرتام ب
نقــاب داران می زینــد! چقــدر غم انگیــز اســت کــه در طــول تاریــخ همیشــه 
ــر پاهــای  ــه داری، زی ــه ای رسمای ــاک در جامع ــن انســان های کوچــک و پ ای
ــران لگدمــال می شــوند. خودخواهــی و زیادخواهــی بزرگرتهــا  تاریــک  ضمی
ــنه  ــون گرس ــش از ۸۰۰ میلی ــت. بی ــانیده  اس ــگاه کش ــه ی پرت ــه لب ــا را ب آنه
ــون  ــد.  ۲۱۵ میلی ــکیل می دهن ــودکان تش ــان را ک ــرت آن ــه بیش ــان ک در جه
ــه در حــال انجــام حرفه هــای پرخطــر  ــان وجــود دارد، ک ــودک کار در جه ک
ــی  ــاهد کودکان ــای کالن شــهرها؛ ش ــور از خیابان ه ــا عب ــر روز ب هســتند. ه
ــر  ــای عاب ــر روی پل ه ــی ب ــغول گدای ــه مش ــتیم ک ــی هس ــا و معصوم زیب
ــتامل  ــظ، دس ــال حاف ــروش گل ، ف ــا ف ــا ب ــرتو و ی ــل م ــا، داخ ــاده، پارک ه پی
ــی  ــند، زندگ ــاوت می باش ــرور و بی تف ــهروندان! مغ ــین های ش ــیدن ماش کش
ــگام  ــد. گرگ هــای گرســنه شــب هن ــول گــذران می کنن ــا اندکــی پ خــود را ب
ــاک دالن از  ــن پ ــب ای ــا فری ــینند و ب ــا می نش ــن آنه ــی در روز در کمی و حت
ــد. ایــن کوچک مــردان  آنهــا سوء اســتفاده ی اخالقــی و حتــی جنســی می کنن
و کوچک زنــان بــزرگ کــه آینــده ی هســتی بخــش موســیقی زندگــی هســتند 
ــن پرســش  ــه ای ــن مقال ــع ای ــد. در واق ــه رس می برن ــط غیرانســانی ب در رشای
را پیــش می کشــد کــه چــرا کــودکان مجبــور بــه چنیــن کارهایــی شــده اند؟ 

ــود  ــه  می ش ــری گفت ــودکان کارگ ــه ک ــودکان کار« ب ــی، »ک ــف جهان در تعری
کــه بــه صــورت مــداوم و پایــدار بــه خدمــت گرفتــه می شــوند ایــن کــودکان 
پیــش از رســیدن بــه ســن قانونــی کار، ناگذیرنــد وارد بــازار کار می شــوند و 
کار در ســنین آنهــا مانــع رشــد طبیعــی، اجتامعــی، روانــی و جســامنی آنهــا 
می شــود یــا بــه زبــان ســاده کــودکان کار بــه کودکانــی اطــالق می شــود کــه 

هیمن نوپلدا 

عمق خیابانتاکودکان کار
می ســــــــوز ند

از روی اجبــار و بــر اثــر فشــار خانوادگــی و فقــر؛ تــن بــه کارهــای ســخت و طاقت فرســا می دهنــد. آمــاری کــه توســط دولــت از میــزان 
کــودکان کار ارائــه می گــردد، 2 میلیــون اســت ولــی آمــار غیردولتــی ایــن میــزان را 7 میلیــون گــزارش داده انــد. هــامن طــور کــه می دانیــد 

آمــار رســمی چنــدان قابــل اعتــامد منی باشــد. 

کودکان کار به 4 گروه تقسیم می شوند: 

الــف- کــودکان کار در خانــه: ایــن کــودکان از طــرف پــدر و مــادر بــه کار در کارگاه هــای خانگــی و مــزارع و... گــامرده می شــوند ماننــد 
قالی بافــی، کشــاورزی و ...

ب- کودکان کار در بیرون از خانه: مشغول دست فروشی، شاگردی  و یا کار در کارخانجات و تولیدی ها و ... 

ــر پــل،  ــاده، زی ــر پی ــر روی پل هــای عاب ــه اصطــالح کــودکان کارتن خــواب کــه ب ــا خیابانــی: ایــن دســته از کــودکان ب ج- کــودکان کار ی
ــد و بیشــرت  ــی می کنن ــا روشــن شــدن هــوا،  گدای ــد و ب ــی گذرانن ــادان شــب را آنجــا م ــگاه معت ــه و جای پارک هــا و خانه هــای مخروب
توســط باندهــای مافیایــی بــه کارهایــی مثــل فــروش مــواد مخــدر و رسقــت مبــادرت می کننــد. بیشــرتین صدمــات جانــی و روحــی را 
ایــن دســته از کــودکان می بیننــد یــا بــر اثــر بیــامری، رسمــا و گرمــا زود جــان کوچــک خــود را از دســت می دهند)پرپــر می شــوند( یــا 

ــران جمــع آوری و دســتگیر می شــوند. ــم ای ــا از طــرف رژی ــد ی مــورد تعــرض جنســی قــرار می گیرن

د- کــودکان کار بی رسپرســت یــا یتیــم در پرورشــگاه های رژیــم اســالمی: ایــن دســته از کــودکان از هــامن بــدو امــر فرزنــدان ناخوانــده ی 
دولــت می شــوند و در مکان هــای مخصوصــی تحــت شستشــوی مغــزی قــرار خواهنــد  گرفــت، بــرای منونــه بیشــرت نیرو هــای رسکوب گــر 
خواهــران زینب)فاطــی کامندوهــا( و یــا لبــاس شــخصی های چــامق بــه دســت کــه هــر نــوع اعــرتاض را رسکــوب می کننــد از ایــن دســته 

بــه حســاب می آینــد.

ــان  ــه ادی ــم  نگاهــی ب ــر نی ــن می باشــند. اگ ــت و نا آگاهــی والدی ــه ی و ســودجویانه ی دول ــودکان کار محصــول کارهــای ســبک رسان ک
بیندازیــم، تاکیــد آنــان بــر کمــک کــردن، والدیــن از طــرف فرزنــدان شــده و نــه کار بــرای والدیــن! یــا حتــی در ]بــه اصطــالح[ قوانیــن 
دولتــی در ایــران مــاده ی ۷۹  قانــون کار، اشــتغال بــه کار کــودکان زیــر ۱۵ ســال ممنــوع می باشــد. امــا آیــا بــه راســتی قوانیــن دولتــی 
کــه هــامن اخــالق دولتــی تحمیــل شــده بــر جامعــه اســت تــا چــه  حــد پشــتوانه ی جــدی اجرایــی و الزم االجــرا اســت؟ قوانیــن دولتــی 
چــون خــارج از اخــالق وجــودی انســان ها اســت بــه جــز اســتثامر و انباشــت رسمایــه و منافــع شــخصی عــده ی معلوم الحــال، چــه عملــی 
بــه ســود برشیــت انجــام داده  اســت؟ و امــا متأســفانه دیــدگاه بســیاری از شــهروندان کــه آن نیــز برگرفتــه از منطــق دولــت می باشــد، 
ــض  ــران مری ــه در ای ــی جامع ــی و واکنش ــری اخالق ــاس پیک ــد. در اس ــی می باش ــیار غیراخالق ــی)کار( بس ــودکان خیابان ــه ک ــبت ب نس
ــاده، محصــول  ــه می باشــد. کــودکان کار را عقب افت ــز بیامرگون ــه یکدیگــر نی ــگاه اکریــت جامعــه نســبت ب می باشــد. در واقــع طــرز ن
رابطــه ی نامــرشوع، پایین شــهری، روســتایی یــا شهرســتانی، درجــه ۲و۳ و ... قلمــداد می کننــد. در حقیقــت دیگــر بــه ایــن منی اندیشــند 
کــه پدیــد آورنــده ی ایــن وضعیــت بغرنــج ریشــه در ماهیــت وجــودی دولــت و ســکوت معنــادار آنــان بــه عنــوان جامعــه ی مدنــی دارد 
کــه بــا نفــس برابــری و اخالقیــات در ایــن امــر در تقابــل اســت. البتــه بایــد دانســت کــه ایــن موضــوع تنهــا مختــص بــه دولــت ایــران 
نیســت بلکــه ماهیــت وجــودی دولــت در متامــی جهــان بدیــن شــکل می باشــد و هــدف پدیدآورنــده ی دولــت بــر ایــن مبنــی اســت. 

جوهــر وجــودی دولــت بــر اســاس تضــاد طبقاتــی می باشــد.

از نظــر روانــی کــودکان کار در آینــده عقــده ای، گوشــه گیر و تــا حــدی پرخاشــگر می شــوند. در بحــث آسیب شناســی دال هــای 
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــران می ت ــودکان کار در ای ــش ک ــده ی، افزای پدی

 ۱- سوء اســتفاده ابــزاری از فرزنــدان توســط والدیــن کــه آنهــا را بــه کارهــای ســخت می گامرنــد. کارهــای از قبیــل کارگاه هــای خانگــی 
ــی کــه همیشــه و در  ــز ریشــه در اخــالق دولت ــن نی ــه هســتند. ای ــا، از آن جمل ــن حقــوق و مزای ــا کمرتی ــرای اســتادکار ب و شــاگردی ب
ــان  ــر در می ــگاه در چنــد ســال اخی ــد یافــت؛ ایــن نــوع ن ــزاری منــودن افــراد در نظــر می گیــرد بای ــه اب ــا توســل ب هــر حــال ســود را ب

ــده اســت. ــه دوانی ــا ریش خانواده ه

۲- فتــوای خامنــه ای و مراجــع تقلیــد جهــت تشــویق خانواده هــا بــه تولیــد مثــل زیاد]فرزنــد بیشــرت[ بــه بهانــه ی پیــر شــدن جمعیــت 
ــون  ــرز ۱۴۰ میلی ــه م ــیدن آن ب ــران  و رس ــت ای ــش جمعی ــان افزای ــان خواه ــد. آن ــت روی ده ــن اس ــه ممک ــده ب ــه در آین ــران ک ای
می باشــند!! بــا کدامیــن منطــق حکومــت مســتبد جمهــوری اســالمی ایــران چنیــن ســخنی را بــر زبــان می رانــد؟ جــواب ســاده اســت، بــا 
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منطــق ســودجویانه دولتــی ایــن اوامــر قابــل بررســی اســت آنــان احتیــاج بــه نیــروی کار جــوان دارنــد. در وضعیــت آشــفته ی ایــران و بــا 
آمــار بیــکاران ۳۵ درصــدی در جامعــه و مشــکالت اجتامعی-اقتصــادی موجــود چنیــن ایــن درخواســت بــا واقعیــت هم خوانــی نــدارد و 

منجــر بــه فاجعــه ِ ی زیســتی دوچنــدان خواهــد  شــد.

۳- فقــر: هرچقــدر فقــر در جامعــه بیشــرت باشــد بــر نحــوه ی زیســت کــودکان تأثیــرات مخربــی خواهــد  داشــت. از  جملــه والدینــی کــه از 
فقــر اقتصــادی و فقــر فکــری، رنــج می برنــد، کمبودهــای و فشــارهای بیــرون از خانــه را بــه درون خانــه آورده و بــر رس کــودکان خویــش 
خالــی می کننــد، یــا آنهــا را بــه کار اجبــاری وادار می کننــد. متأســفانه تنبیــه بدنــی کــودک و بدرفتــاری بــا آنــان در خانواده هــا رو بــه 

گســرتش اســت و در آینــده پرخاشــگری و عقــده ای شــخصیتی را بــه بــار مــی آورد.

ــد و بدیــن خاطــر از بســیاری از آموزش هــا محــروم  ــاری وادار می کنن ــه کار اجب ــاد، ب ــدان والدیــن معت ــاد پــدر و مادرهــا؛ فرزن ۴- اعتی
می شــوند و در واقــع احتــامل اینکــه آنــان نیــز در آینــده معتــاد شــوند، بســیار زیــاد اســت.

ــه ۳۸۱ زوج از  ــی روزان ــوع پیوســته اســت. یعن ــران وق ــران ۱۵۰هــزار و ۳۲۴ طــالق در ســال ۱۳۹۱ در ای ــار طــالق در ای ۵- طــالق؛ آم
یکدیگــر جــدا شــده اند. هامنگونــه کــه می دانیــد ایــن آمــار مربــوط بــه ســال 1391 می باشــد و بایــد دانســت کــه ایــن آمــار پیرشونــده 
اســت، پــس بــا ســپری گردیــدن 4 ســال از ایــن آمــار بایــد اطمینــان داشــت کــه ایــن آمــار بــه شــدت زیادتــر شــده اســت. ایــن موضــوع 
بدیــن خاطــر اســت کــه رابطــه ی ســاختاری و بنیادینــی میــان فقــر و طــالق وجــود دارد. فرزنــدان طــالق نیــز از آســیب های اجتامعــی 
بــدور و بی بهــره نیســتند. پــس بــا ایــن توضیــح بایــد گفــت کــه دولــت بــه صــورت غیرمســتقیم مســبب پنهــان ایــن پدیــده ی مخــرب 

ــران تحــت حاکمیــت او می  باشــد.  اجتامعــی می باشــد؛ چــرا کــه کل سیاســت گذاری هــای اقتصــادی ای

۶- ازدواج ســفید؛ ازدواج ســفید ازدواجــی اســت بــدون عقــد و عروســی و مراســامت و خــارج از همجارهــای اجتامعــی اســت. فرزنــدان 
حاصــل از ایــن نــوع ازدواج توســط خــود والدیــن کشــته یــا در خیابــان رهــا می کننــد و یــا آنــان را می فروشــند.

ــان می زننــد بعــد از دســتگیری خــود اعــرتاف  ــه کــودکان و حتــی زن ــه تجــاوز علی ــان حرفــه ای کــه دســت ب بســیاری از قاتــالن و جانی
ــوند،  ــزرگ می ش ــده اند؛ ب ــه ش ــرف جامع ــی از ط ــی و اخالق ــاوز جنس ــی تج ــری و حت ــورد بی مه ــی م ــه کودک ــا ب ــه آنه ــد ک کرده ان
ــه زندگــی می باشــد. ــر علی ــام ب ــد. نوعــی انتق ــی می کنن ــر دیگــران خال ــه عقده هایشــان را ب ــد و اینگون ــار می آین انســان های خشــن ب

ــد. از  ــه می گردن ــان جامع ــامد ی در می ــزدوری و بی اعت ــرد م ــوزی، باعــث رویک ــاد بســیج دانش آم ــا ایج ــران ب ــدارس ای ــفانه در م متأس
طرفــی دیگــر باعــث ایجــاد نفرت پراکنــی نســبت بــه افــراد دیگــر و کارویــژه ی بســیج دانش آمــوزی، شستشــوی مغــزی نوجوانــان و بــه 

مــرور زمــان از میــان بــردن اراده و آزادگــی انســانی در وجــود آنــان می گــردد.

سیســتم کنفدالیســم دموکراتیــک مخصوصــاّ بــر روی آمــوزش و پدیــد آوردن اراده  ی آزاد در میــان کــودکان کــه آینــده ســازان جامعــه 
ــازه  ــرد اج ــأ می گی ــه رسمنش ــن جامع ــه از بط ــاد ک ــردم نه ــازمان های م ــکیل س ــا تش ــردد. ب ــزی می گ ــتا برنامه ری ــن راس ــد و در ای تاکی
بــه بی حرمتــی و پایــامل کــردن حقــوق کــودکان نخواهــد داد. در واقــع بــا برنامه ریــزی و آمــوزش درســت،  کــودکان را طــوری تربیــت 
می کننــد کــه در آینــده در قبــال جامعــه مســئولیت پذیر و در خدمــت برشیــت و طبیعــت باشــند نــه تخریــب کننــده ی آن. هــدف آن 
بــاز آفرینــی جامعــه  ای 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 اخــالق و وجــدان و سیاســت اســاس 
قــرار گرفتــه می شــود. ایــن سیســتم، بــا مشــارکت مســتقیم خــود مــردم در صــدد رفــع مشــکالت بــر آینــد. بــه شــکلی کــه آســیب های 
پیــش آمــده در فضــای برابــر و آزاد کــه برآمــده از خــود مــردم اســت بــه بحــث، گفت وگــو بگذارنــد، و در نهایــت آنهــا را حــل بــه انجــام 
درســت برســانند. درایــن سیســتم نظــر متامــی اقشــار و هویت هــای اجتامعــی مــورد احــرتام اســت و در تصمیم گیری هــا از آن اســتفاده 
ــرای حــل و  ــد؛ بلکــه رای مســتقیم مــردم ب ــری منی کن ــت تصمیم گی ــام دول ــه ن ــروه خاصــی از طــرف ب می شــود. در حقیقــت دیگــر گ
چاره جویــی مســائل اســاس کار قــرار می گیــرد. سیســتم کنفدالیســم دموکراتیــک؛ دموکرســی رادیــکال را بنیــان اصلــی و بیرونــی خــود 
قــرار می دهــد. بایــد آگاهــی فلســفی و سیاســی افــراد جامعــه را بــاال بــرد تــا بتواننــد افــراد جامعــه بیشــرت بــا تصمیــامت و اراده خویــش 

رشــد کننــد، تنهــا بــا ایــن راهــکار و نظــرگاه اجتامعــی اســت کــه می تــوان امیــدی بــرای حــل مســائل پیچیــده ی اجتامعــی داشــت.

برزخی 

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

اول آنکــه منطقــه ی آذربایجــان غربــی بــه مرکزیــت اورمیــه جــزو مناطــق بینافرهنگــی و بیناملیتــی بــه شــامر می آیــد. بــه ایــن 
معنــی کــه ملیت هــای کــورد،  آذری، ارمنــی و فرهنگ هــا و ادیانــی همچــون مســیحیت،  اســالم،  یهودیــت، بهاییــت بــا تعامــل و 
همزیســتی در کنــار یکدیگــر در حــال زیســت مشــرتک می باشــند. ایــن نتیجــه ای اســت کــه در طــول چنــد صــد ســال گذشــته از 

طریــق هم جوشــانی و داد و ســتدهای فکــری و فرهنگــی بــه دســت آمــده اســت. 

دوم آنکــه اورمیــه در سیاســت گذاری های نظامــی و امنیتــی حکومــت ایــران از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن اهمیــت 
در رونــد تاریــخ معــارص، خــود را بــه دفعــات منایــش می گــذارد؛ امــا اورمیــه در حــال حــارض و در حکومــت جمهــوری اســالمی 
از جایــگاه مهم تــری نســبت بــه گذشــته را از لحــاظ اجــرا و اعــامل جنــگ نــرم و هویت ســتیزی خلق هــای ســاکن در ایــن شــهر 

ــد. نقــش مهمــی را ایفــا می کن

پرسشی را که می توان مطرح کرد این است که چه دالیل و عواملی باعث اهمیت دوچندان اورمیه شده است؟ 

دالیــل وجــودی ایــن موضــوع بــاز می گــردد بــه ظهــور نیــرو و جنبــش آزادی خواهــی و انقالبــی کــه در قالــب حــزب حیــات آزاد 
کوردســتان ـ پــژاک خــود را منایــان منــوده اســت. در واقــع همزمــان بــا فعالیــت جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد کــه در راســتای 
ــورد آزاد در گســرته ی  ــت انســان ک ــک و اشــاعه ی هرچــه بیشــرت هوی ــم فضــای فکری ـ زیســتی،  دموکراتی آگاهی بخشــی و تحکی
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خلق هــای ســاکن در روژهــالت کوردســتان حکومــت ایــران نیــز بــر مبنــای تشــخیص میــزان عمــق و گســرتدگی و مقبولیــت ایــن جنبــش در میــان 
آحــاد مــردم منطقــه،  دســت بــه حمــالت شــدید و بــه دور از اخــالق و انســانیت بــر ضــد خلق هــای منطقــه و بــه خصــوص خلــق کــورد منــود. 

بر این مبنا می توان به برخی از روش ها و راهردهای اعامل  شده توسط جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد؛

برساخت سیاست زمین سوخته در کوردستان؛

ــت های  ــیانه ترین سیاس ــن و وحش ــه بیرحامنه تری ــت ب ــر دس ــال های اخی ــران در س ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــد حکوم ــف ش ــه وص ــامن گون ه
ــد.  ــتان زده ان ــق رشق کوردس ــخ در مناط ــول تاری ــتیزانه در ط انسان س

هــدف عمــده ی آنهــا از ایــن اقدامــات خصامنــه،  عنــاد و جنــگ بــا تفکــرات رهای بخــش خلقــی جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد می باشــد. 
سیاســت جنــگ بی رحامنــه و غیرانســانی بــا اجــر و اعــامل و گســرتش سیاســت زمیــن ســوخته در ســاحت انســانی و زیســت محیطی کوردســتان 
ــه  ــه کــرده اســت. در حقیقــت اورمی ــه اورمی ــم را معطــوف ب ــکان و روی حمــالت رژی ــوک پی اقــدام منــوده اســت. سیاســت زمیــن ســوخته،  ن
تبدیــل بــه آزمایشــگاهی بــرای تجربــه  انــدوزی دولــت و ارگان هــای اطالعاتــی و نظامــی خویــش در حــوزه ی جنــگ ویــژه و جنــگ نــرم در رشق 
کوردســتان و دیگــر مناطــق ایــران گشــته اســت. تجربیــات مکنت بــاری کــه در قتل عــام و نسل کشــی های اعــامل  شــده کــه از طریــق آزمــون 
ــران اجــرا و اعــامل  ــر مابقــی خلق هــای ای ــری ب ــه صــورت گســرتده تر و نظامندت ــم جمهــوری اســالمی آمــده اســت،  ب ــه دســت رژی و خطــا ب
می شــود. بایــد دانســت کــه سیاســت زمیــن ســوخته عمیــق و پیرشونــده می باشــد و برمتامــی عرصه هــای زیســتی و فکــری و جهــان احساســی 
و معنــوی ســلطه ی خــود را اعــامل می کنــد. 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 گســرته ی ایــن سیاســت وحشــتناک قــرار می گیرنــد؛ را می تــوان بــه رشح،  تفصیــل و ســند 

در همیــن راســتا بیــان و قلمــداد منــود. 

امــا ســوال دیگــری کــه در اینجــا بــه ذهــن خطــور می کنــد ایــن اســت کــه وظیفــه ی مغــز متفکــر و بدنــه ی اجرایــی کــه چنیــن جنــگ وحشــیانه 
و دهشــتناکی کــه در عرصــه ی جنــگ نــرم و جنــگ نظامــی در کوردســتان اجــرا و اعــامل می گردانــد،  برعهــده ی کیســت؟

جواب ساده و جانکاه است؛ اما نیاز به کمی دقت و حساسیت خاص دارد. بیایید ساده تر موضوع را بیان و در نظر بگیریم:

بــرای ایــن کار کمــی بــه زبــان و ادبیــات محــاوره ای نزدیــک می شــویم. بیاییــد فــرض را برایــن واقعیــت بنــا کنیــم کــه حکومــت مســتبد جمهــوری 
ــای،  ــوان کارفرم ــه عن ــاده اســت، را ب ــان خــود را نه ــران بنی ــای ای ــوب ملیت هــای ســاکن در جغرافی ــکار و رسک ــه براســاس ان ــران ک اســالمی ای

پــروژه ای کــه در اتــاق  هــای فکــر تاریــک و منحــوس خــود در اداره ی اطالعــات تنظیــم و برنامه ریــزی شــده اســت پیش فــرض بگیریــم. 

پــروژه ی یــاد شــده بــر مبنــای رســیدن بــه حداکــر قــدرت و تســلط مطلــق و از میــان برداشــنت هرگونــه تفاومتنــدی فکــری و اعتقــادی در رسارس 
ایــران بنــا شــده اســت. مفــاد ایــن پــروژه ی کثیــف و ضدانســانی را چنیــن می تــوان توصیــف کــرد؛ اســتفاده منــودن از سیاســت مدیریــت فقــر 
در ســطح جامعــه یــا هــامن زیســت قدرت کــه بــا کنــرتل درآمدهــا و بهــره گرفــنت از اشــاعه ی هرچــه فزون تــر و عامدانــه ی بیــکاری گســرتده  در 
میــان خلق هــای ایــران و بــه خصــوص رشق کوردســتان بــه آن نیــل پیــدا می کنــد؛ را در واقــع انســان ها را در وضعیــت گرســنگی و فقــر مطلــق 
نــگاه مــی دارد. کارکــرد ایــن سیاســت غیرانســانی هنگامــی آشــکار می گــردد کــه عــده ی زیــادی از مــردم  بــه خاطــر فــرار از گرســنگی دســت 
بــه دامــن دولــت و در نهایــت وابســته و بــرده ی اوامــر آقــازادگان می گردنــد. تــراژدی ای کــه در حــال جریــان اســت، بدیــن قــرار اســت؛ عــادی 

و روزمــره گشــنت ســنت مــزدوری و توابی گریــی در میــان خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران اســت. 

نکتــه ی دیگــری کــه جــزو زیــر مجموعه هــا و مــرتاوش شــده از سیاســت زیســت قدرت می باشــد، از میــان برداشــنت فضــای اخالقــی، مناســبات 
واعتــامدات و تعامــالت بیناانســانی میــان اعضــای جامعــه، بــه طــوری کــه مــردم بــه یکدیگــر بــه دیــده ِ شــک و بی اعتــامدی می نگرنــد. ریشــه ی 
ایــن تــرس از اینجــا رسمنشــاء می گیــرد کــه بســیج و ســپاه بــا تبلیغــات جنون آســای عملکــرد منافقانــه ی خــود ســعی دارنــد ایــن موضــوع را در 
اذهــان عمومــی بدیــن شــکل جــای بیاندازنــد کــه از هــر ده نفرنــه نفــر مــزدور بســیج و ســپاه می باشــند. البتــه در واقعیــت، گســرتدگی و عمــق 

نفــوذ آنهــا بدیــن انــدازه و مقیــاس منی باشــد.

      تقسیم بندی مناطق و استان های ایران به مناطق به اصطاح آلوده و غیرآلوده

در ایــن نــوع نظــرگاه منظــور از مناطــق آلــوده؛ مکان هــای و جغرافیاهــا و ملیت هایــی اســت کــه دارای خوانشــی متفــاوت و جدایگانــه 
ــد،  ــرت باش ــه ی آن بیش ــای سیاســی و آزادی خواهان ــه فعالیت ه ــی ک ــوع در مناطق ــند. در مجم ــران می باش ــزی ای ــت مرک ــه دول نســبت ب
حاکمیــت، آن مناطــق را، مناطــق آلــوده دام گــذار می منایــد. در نتیجــه متامــی هــم و غــم خــود را بــر ای پاکســازی ایــن مناطــق آلــوده 

ــن مناطــق  ــی همچــون دانشــجویان، گارکــران فعــال، روشــنفکران مســتقل و در نهایــت اشــخاص دگراندیــش در ســطح ای از آلودگی های
بکارمی بــرد. 

ــی ســپاه و بســیج  ــا اســتفاده از ارگان هــای اطالعات ــن شــخصیت هایی ب ــه کــردن فرهنــگ ملپنیســم و بیســج کــردن چنی ــج و نهادین تروی
ــای  ــب بزهکاری ه ــه مرتک ــت ک ــخاصی اس ــاماندهی ا ش ــج و س ــردآوری و تروی ــیج گ ــی بس ــش اساس ــع نق ــاند. در واق ــام می رس ــه انج ب
ــر چــرت بســیج خــود  ــن و فحــوش را در زی ــاش،  قمه کشــان،  الت هــا و چاقوکشــان، معتادی اجتامعــی شــده اند. کســانی چــون اراذل و اوب

ــد.  ــرار می ده ق

ایــن گردآوری هــای بســیج بــرای اســتفاده از ویژگی هــای منفــی ایــن اشــخاص در گســرته ی جامعــه و ترویــج ســنت ضدانقالبــی و خلقــی 
ــدت  ــه ای بلندم ــت در چرخ ــی دول ــادی ـ اجتامع ــت های اقتص ــتقیم سیاس ــه ی مس ــا نتیج ــه ملپن ه ــت ک ــد دانس ــرد. بای ــورت می گی ص

ــه شــده از تضادهــای اقتصــادی و نابرابری هــای اجتامعــی اســت.  ــاز گرفت هســتند کــه ب

ــای  ــال از عقده هــای جنســی و دارای تفکــرات ضداجتامعــی می باشــند یکــی از ارکانه ــه ماالم ــرادی ک ــن اف ــه چنی ــر پای ــادن ب ــان نه بنی
وجــودی بازتولیــد بســیج و خشــونت در جامعــه اســت و خــود را باروکشــی از مذهــب در قالــب بســیج و ســپاه تطهیــر می منایــد. مشــخصا 
می تــوان ایــن نــوع تیــپ افــراد را در قالــب نهــاد بســیج بــه وضــوح مشــاهده کــه جــزو اساســی ترین نهادهــای فرهنگ زدایــی و اشــاعه ی 
ضدفرهنــگ در متامــی ایــران و باالاخــص کوردســتان بــه حســاب می آیــد. ایــن نــوع تیــپ افــراد بــه چنــان جایگایــی نــزول کرده انــد 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

ــق  ــل خل ــال در مقاب ــن ح ــا در عی ــت ام ــردار اس ــره و فرمان ــی ب ــتگاه های اطالعات ــت و دس ــل دول ــخصیتی در مقاب ــپ ش ــوع تی ــن ن ای
گــرگ و متهاجــم و بی رحــم اســت. ویژگی هــای ایــن تیــپ شــخصیتی مــزدور، نــان بــه نــرخ روزخــور، ترســو و در هــامن حالــت قلــدر، 
متجــاوز نیــز می ّباشــد. ایــن تیــپ بــه عنــوان منونــه ی اســتاندارد بــرای عضویــت در بســیج فعــال و گردان هــای عاشــورا و الزهــرا قلمــداد 

می گردنــد. 

ــا دلیــل ترشیــح و کالبدشــکافی بســیج و ســپاه بــه عنــوان  ــر ایــن مبن احتــامال تاکنــون پرســش هایی در ذهــن مخاطبــان شــکل گرفتــه ب
ــران را دارد در چیســت؟ ــر شستشــوی مغــزی متامــی خلق هــای ای ــه و طعــم فرقــه ای و تروریســتی کــه ســعی ب ــا درون مای ســازمانی ب

ــف  ــران را در عصه هــای مختل ــت ای ــت و حاکمی ــر دول ــکار،  دســتورات و اوام ــوان پیامن ــه عن ــم بســیج و ســپاه ب ــه گفتی ــه ک هــامن گون
ــران ضدغــرب  ــان کنیــم دولــت و نظــام ای ــه داری محســوب می گــردد. آشــکارتر اگــر بی ــه عهــده دارد. ایــن شــویه یکــی از ارکان رسمای ب
ــرداری  ــره و گرته ب ــم به ــه داری اعظ ــط رسمای ــوم توس ــای مرس ــیوه ها و مدل ه ــی از ش ــه متام ــع ب ــد. در واق ــه داری می منای و ضدرسمای
ــا  ــا ی ــروژه از جانــب کارفرم ــن موضــوع در بحــث مهندســی فکــری و فرهنگــی کــه در قالــب طراحــی و طــرح پ ــد. ای ناشــیانه ای می کن
دولــت و نهایــت ابــالغ آن بــه پیامنــکار اجــرای طــرح کــه در اینجــا بســیج و ســپاه می باشــد صــورت می گیــرد. امــا نکتــه ای را بایــد مــد 
ــه از  ــد ک ــا جاش هــا جــای می گیرن ــی ی ــزدوران بوم ــا م ــی اجــرای آنه ــه ی نهای ــن پروژه هــا و در حلق ــن اجــرای ای ــرای ای نظــر داشــت ب
جانــب بســیج بــه اصطــالح گزینــش و کشــف اســتعداد می شــوند. بایــد دانســت کــه بــدون ایــن مــزدوران بومــی کــه بــه زبــان و فرهنــگ 
ــران  ــای ای ــا خلقه ــه ب ــی اســتیال و مقابل ــه صــورت تاریخــی توانای ــران ب ــزی ای ــد حکومــت مرک ــت می کنن ــردم آشــنا می باشــند و صحب م
را نداشــته و نــدارد. ایــن دنبالــه ی سیاســت تاریخــی ای اســت کــه بــر اصــل و اســاس ایــن مفهــوم می گــردد کــه تنهــا املــاس اســت کــه 

ــکند. ــاس را می ش امل

سیاست آبنبات چوبی

هامنگونــه کــه رشح دادیــم دولــت بــرای اجــرای پروژه هــا بــه نیــروی انســانی مــزدور بومــی احتیــاج دارد کــه بــه عنــوان فدایــی و جــذب 
شــده در سیســتم ســپر بــالی دولــت و نیروهــای نظامــی آن می گــردد. البتــه در مقابــل چندصدهــزار تومــان و میــزان کمــی از خاروبــار ایــن 
عمــل انجــام مــی پذیــرد. توجیحــات ایــن مــزدوران در جــای خــود بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. تچنیــن اســت، او بــه خاطــر فقــر مالــی 
و فرهنگــی ای کــه از جانــب حاکمیــت براســاس دکرتیــن زیســت-قدرت اعــامل می کردد،دژخیــامن وذهبی منایــی را در چارچــوب بســیج 

خــود را تعریــف می مناینــد؛ را بــه عنــوان ولی نعمــت خویــش قلمــداد می کنــد.

امــا بایــد بــه کســانی کــه در حــال مــزدوری و یــا در رشف آن هســتند و راه  دژخیمــی در مقابــل ملــت و خلــق خــود برگزیده انــد، بایــد 
بشــارت داد کــه حاکمیت هــای مســتبد و رسمایه دارانــه ای هامننــد جمهــوری اســالمی ایــران بــه دیــد و هدفــی ابــزاری و فرزندخوارانــه 
بــه آنهــا نــگاه می کننــد.  در حقیقــت از آنهــا بــه شــدت سو   ء اســتفاده می منایــد و هــرگاه تاریــخ مــرف آنهــا بــرای سیســتم بــرس آیــد، 
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ــا بــدور می اندازنــد. بایــد آنــان از منونه هایــی چــون ســعید امامی هــا و ســعید عســگرها و هیــوا تاب هــا و  آنــان را از بیــن می برنــد و ی
صدهــا منونــه ی دیگــر درس عــرت بگیرنــد کــه حکومــت چگونــه آنــان را، همچــو باقی مانــده ی آبنبــات چوبــی کــه شــیرینی خــود را از 

دســت داده بــه ســطل زبالــه پــرت خواهنــد کــرد. ایــن نهایــت شــفقت نظــام بــه ظاهــر اســالمی ایــران بــه  حســاب می آیــد.

بــرای روشــن شــدن هرچــه بیشــرت گفته هــای ابــراز 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 آزادی خواهــی قــرار 

دارد. 

عیسی عجمی ده رسخی کندی فرزند محمود متولد ۱۳۶۰ در روستای قره قویون از توابع شهرستان ماکو می باشد. 

عیسی کیست؟

 جــواب ایــن ســوال بســیار دشــوار اســت. چــرا کــه شــخصیت عیســی بــا توجــه بــه اینکــه از افــراد مخصــوص و آمــوزش  دیــده ی ســپاه 
پاســداران می باشــد، از الیه هــای تاریــک و پنهانــی حکایــت می کنــد. البتــه آموزش هــای تخصصــی و نحــوه و مــکان آن در ادامــه بحــث 
بیــان می شــود. امــا بگذاریــد بــرای آشــنایی هرچــه بیشــرت بــا سیاســت های دولــت و مــزدوران نــاآگاه و ســودجوی حامــی آن از جزییــات 

بــه کلیــات وجــودی و عملکــردی او اربابانــش بپردازیــم.

ــاه در  ــی کوت ــی در مدت ــد. عیس ــپاه می پیوندن ــتی س ــه ی تروریس ــه فرق ــالگی ب ــن ۲۴ س ــال ۱۳۸۵ و در س ــه در س ــاله ک ــی ۳۶ س عیس
عرصــه ی مــزدوری و خوش رقصــی مراتــب عالــی را کســب می کنــد. بدیــن صــورت کــه در ۱۳۸۶ یعنــی یــک ســال بعــد دســت بــه ایجــاد 
ــام  ــی( ن ــان خمین ــره را )فدایی ــن گروهــک ۳۴ نف ــد. ای ــدور از ادراکات انســانی می منای ــره از اغفال شــدگان کم ســواد و ب ــی ۳۴ نف گروهک
می نهــد. ایــن افــراد بــه همــراه صدهــا فــرد دیگــر آموزش هــای سیاســی و نظامــی یــا بــه اصطــالح عامیانــه آموزش هایــی کــه در راســتای 
ــورد و  ــق ک ــی خل ــش آزا دیخواه ــای جنب ــا گریاله ــری ب ــه و درگی ــا مقابل ــه  آنه ــد. وظیف ــرد را می گذران ــام می پذی ــزی انج ــوی مغ سشتش
ــک ســپاه  ــرد در دوره هــای آموزشــی ایدئولوژی ــن و دستنشــان می شــود.هزاران ف ــو تعیی ــه ماک ــراد میهن دوســت هــوادار آن در منطق اف
در اردوگاه هــای نظامــی مالــک اشــرت واقــع در اورمیــه و در مرحلــه ی دیگــر در اردوگاه هــای نظامــی واقــع در مهابــاد آمــوزش تخصصــی 
ــه و  ــرای مداخل ــا ب ــن پروژه ه ــی ای ــوند. متام ــتاده می ش ــاد فرس ــه مهاب ــران ب ــا ته ــز ی ــدگان آن از مرک ــی آموزش دهن ــه متام ــد ک می بینن
واکنــش و تقویــت نیروهــای مــزدور ســپاه در منطقــه در منطقــه خاورمیانــه بــرای انحــام عملیــات برون مــرزی صــورت میگیــرد. پــروژه ی 
فــاش شــده توســط عیســی پــرده از ایــن حقیقــت برمیــدارد کــه ســپاه و بســیج در ســالهای ۸۵ـ۸۶ باتوجــه بــه جنــگ ســی وســه روزه ی 
ــان  ــه لبن ــه ب ــردی ک ــه هــر ف ــن راســتا ب ــان منــود. در ای ــات در لبن ــرای عملی ــروی جنگــی ب ــه جــذب نی ــل دســت ب ــا ارسائی ــه ب حزب الل
بــرود چهــل میلیــون تومــان پرداخــت می شــد. عیســی دادن ایــن مقــدار مبلــغ پــول را پــول خــون می نامــد. امــا ای دوره هــای آموزشــی،  
گزینشــی بــرای مناطــق مختلــف نیــز بــود. بــرای مثــال نیروهایــی کــه بــرای غــرب ایــران انتخــاب می گردیدنــد بــرای مقابلــه و هجــوم 
بــه گریالهــا جنبــش آزادیخــواه آمــاده میشــدند و نیروهایــی نیــز در عیــن حــال بــرای سیســتان و بلوچســتان نیــز آمــوزش داده میشــدند. 

سیاســت اساســی آنهــا بــر محوریــت ســاماندهی و بســیج روســتاییان بومــی هــامن مناطــق پایه گــذاری شــده اســت. ایــن اصلــی اساســی 
در پیرشفــت سیاســت مخرســازی و توابی گــری جمهــوری اســالمی بــوده و اســت.

عیســی در مجمــوع در بیــش از ده عملیــات مشــارکت کــرده اســت کــه متامــی ایــن عملیات هــا بــر ضــد پــژاک بــوده اســت. بایــد توجــه 
ــران  ــیه ای ای ــتان های حاش ــه در اس ــت ک ــوده اس ــران ب ــطح ای ــرتده در س ــروژه ای گس ــورد،  پ ــد خ ــال ۸۶ کلی ــه در س ــروژه ای ک ــت پ داش
نیروهــای خویــش را از میــان افــراد بومــی نــاآگاه برمی گزیــد. در ایــن راســتا افــرادی چــون عیســی عجمــی،  هیــوا تــاپ و ... در کوردســتان 
ــرای  ــای ب ــان خوش رقصی ه ــه چن ــرده ب ــراد نام ــد. اف ــزدور منودن ــای م ــاماندهی گروهک ه ــکیل،  س ــه تش ــت ب ــپاه دس ــت از س ــه نیاب ب
اربابــان خــود دســت می زدنــد کــه از هــر کار غیرانســانی و غیراخالقــی فروگــذاری منی کردنــد. بــه طــور مثــال عیســی بــا دســتور قبلــی،  

اقــدام بــه نزدیــک شــدن بــه دخــرت یکــی از خانواده هــای میهــن دوســت کــه تعــدادی از فرزندانــش جــزو نیروهــای پــژاک بودنــد، 

 

اولیــن عملیاتــی کــه عیســی در آن رشکــت کــرد، در چالــدران و در منطقــه ای تحــت عنــوان ملحمــی بــر ضــد گریال هــای جنبــش آزادی خواهــی 
ــران کشــته   ــی ای ــادی از نیروه هــای ســپاه پاســدارن و دســتگاه های اطالعات ــداد زی ــات تع ــن عملی ــود. در ای ــورد ســازماندهی شــده ب ــق ک خل
ــه او هــم  ــی یاسین پرســت ک ــا رسپرســتی عل ــه ب ــال( ســپاه ک ــرتا گری ــی )کن ــا یکــی از گروه هــای ضــد گریالی ــه در راه بازگشــت ب می شــوند. ک
یکــی از مــزدوران بلنــد پایــه ی ســپاه اســت، بــه اشــتباه درگیــر شــدند و تعــدادی از نیروهــای همدیگــر را کشــتند. نکتــه ی قابــل توجــه ایــن 
اســت کــه ســپاه پاســداران جهــت رسپوش گــذاری بــر روی ایــن خــود درگیــری و کشــتار، گریالهــای پــژاک را در اذهــان عمومــی متهــم گردانــد.  

ــود  ــوان مشــاهده من ــه وضــوح می ت ــران، ب ــِی ای ــوزش عال ــه ی سیســتم آم ــه درون مای ــگاه ب ــا ن     ص  ب
ــع می باشــد.  ــد مطی ــروی مول ــد نی ــه شــده از جانــب حاکمیــت، تولی ــوای متامــی آموزش هــا ارائ کــه محت
بیاییــد بــه تعریــف دانشــگاه و جایــگاه آن نگاهــی اجاملــی بیاندازیــم. از هــر فــردی کــه پرســیده شــود 
کــه فلســفه ی وجــودی دانشــگاه چیســت، بــه ســادگی می توانــد توضیــح دهــد کــه مکانــی بــرای فراگیــری 
دانــش اســت. ایــن یــک تعریفــی پوششــی و ســطحی بــرای وجــود مراکــزی تحــت عنــوان دانشــگاه ا ســت. 
همــه بــه خیــال خــود دانشــگاه را مکانــی جهــت آمادگــِی حضــور جوانــان بــه صورتــی فعــال در جامعــه 
می انگارنــد. البتــه ایــن نــوع دیــدگاه در واقــع بســیار هــم در تقابــل بــا ایــن موضــوع نیســت. امــا چــه 
شــده کــه امــروزه دیدگاه هــا و تعابیــر بســیار متفاوتــی از دانشــگاه ها اســتنباط می گــردد. در واقــع بــه 
ــن محیطــی و شــکل گیری ابعــاد  ــان در چنی ــی جوان ــن پتانســیل های جامعــه یعن ــت وجــود عظیم تری عل
مختلــف شــخصیتی افــراد در دانشــگاه ها، ایــن اماکــن حائــز اهمیــت  بســزایی می باشــند. در واقــع هــر 
ــر فضــای فکــری موجــود در دانشــگاه ها می باشــد؛ از افــکار  ــه ظــن خویــش خواهــان تســلط ب کســی ب
ــا  ــدام از آنه ــی. هــر ک ــی و مذهب ــا سیســتم های حکومت ــه ت و ایدئولوژی هــای چــپ و آزادی خــواه گرفت
خواســتار اعــامل نفــوذ بیشــرت بــر فضــای فکــرِی موجــود در دانشــگاه ها می باشــند. چــرا کــه ایــن قــرش 
از جامعــه بــه هــر ســمتی گرایــش داشــته باشــد، آن ســمت  و ســو یکــی از برگ هــای برنــده را در اختیــار 
خواهــد داشــت. حــال ایــن  کــه آیــا ایــن نــوع نگــرش، نگاهــی ابزارگونــه بــه مقولــه ی دانشــگاه و قــرش 
دانشــجو می باشــد، بــه نــوع عملکــرد دانشــجوها و قــرش تحصیل کــرده ی جامعــه دارد کــه چــه نقشــی را 

در رونــد تکامــل اجتامعــِی جامعــه ی خویــش ایفــاء مناینــد.

در مقاطــع حســاس از تاریــخ اکنــون ایــران دانشــگاه ها همــواره نقشــی تعییــن کننــده را ایفــاء منوده انــد 

هیژا بریوان

 برابردانشگاه در کنار،  یا در
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و ایــن ســبب گردیــده کــه امــروزه هــم نگاه هــا بــه ایــن ســمت بیشــرت معطــوف گــردد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه امــروزه بــا توجــه  بــه 
ــت  ــوان گف ــه رصاحــت می ت ــردد، ب ــز دانشــگاهی اعــامل می گ ــر روی مراک ــوری اســالمی ب ــه از طــرف جمه سیاســت گذاری های عظیمــی ک
کــه از تاثیرگــذاری شــگرف دانشــگاه ها بــر روی فضــای سیاســی-اجتامعی جامعــه ی ایــران تــا حــد زیــادی کاســته شــده  اســت. البتــه شــایان 
ذکــر اســت کــه ایــن کاهــش تاثیرگــذاری در حالــی ا ســت کــه هم اکنــون نیــز مراکــز دانشــگاهی از اهمیــت وافــری برخــوردار هســتند؛ البتــه 
از جنبــه ی معکــوس مبحــث فــوق. بــه نحــوی کــه شــدید ترین حمــالت ایدئولوژیــک جهــت تســلط بیشــرت بــر روی جامعــه از ایــن مراکــز 

ــود. ــاز می ش آغ

ــه مراکــز  ــل شــدن دانشــگاه ها ب ــد تبدی ــه رون ــه شــیوه ای مختــر نگاهــی داشــته  باشــیم ب ــر آن شده اســت کــه ب ــن نوشــته ســعی ب در ای
ــران.  ــه در ای ــه جامع ــک علی ــای ایدئولوژی جنگ ه

تهدیدات:

هــامن طــور کــه بیــان کردیــم، دانشــگاه ها را می تــوان یکــی از راهردی ترین)اســرتاتژیک( مراکــز ســازندگی جوامــع عنــوان کــرد. در نتیجــه 
مراکــز دانشــگاهی از اهمیــت خاصــی برخــوردار می باشــند. بــه خاطــر وجــود همیــن اهمیــت نیــز همــواره مــورد تهدیــد قــرار دارنــد. بدیــن 
معنــی کــه همــواره هجمــه ی فراوانــی از تفکــرات، ســعی بــر فتــح دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی دارنــد. مراکــز دانشــگاهی و آمــوزش عالــی 

در ایــران هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. 

از طرفــی می تــوان گفــت کــه جمهــوری اســالمی انتقــال مفاهیــم بنیادگرایانــه ی مطلقــه ی خویــش بــه بطــن جامعــه را از طریــق دانشــگاه ها 
بــه انجــام می رســاند. در اینجــا دانشــگاه، نقــش دروازه هایــی را بــرای حکومــت ایــران ایفــا می کنــد، کــه از ایــن طریــق ســعی بــر ســلطه ی 
فکــری بــر جامعــه را دارد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــران در ایــن خصــوص از ارزش هــای اخالقــی، اجتامعــی، فرهنگــی، سیاســی و مذهبــِی 
مردمــی سوءاســتفاده کــرده و بــه عنــوان یــک پوشــش از آن هــا بهــره می گیــرد. از طرفــی دیگــر سیســتم مدرنیتــه ی جهانــی و طرفدارانــش در 
ایــران ســعی بــر ایــن دارنــد بــا انــکار ارزش هــای اخالقی-اجتامعــی خلق هــا، آن هــا را در دهکــده ی بــه اصطــالح جهانــی و گلوبــال خویــش، 
حــل کننــد. تــا حــدود زیــادی می تــوان گفــت کــه بــه دلیــل محدودیــت سیســتم  آموزشــی ایــران و وابســتگی شــدیداً یک طرفــه ی آن بــه نظــام 
ــد را عهــده دار شــده اند. نکتــه ی جالــب اینجاســت کــه هیــچ کــدام از ایــن دو  آمــوزش جهانــی، دانشــگاه ها نقــش کاتالیــزور در ایــن فرآین
طیــف فکــری نتوانســته اند بــه طــور کامــل در نیــل بــه اهدافشــان موفــق عمــل  مناینــد. متاســفانه  فضــای موجــود در ایــران از تلفیقــی بســیار 
نامرتبــط از ایــن طیف هــا شــکل گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه تاثیــرات وجــود چنیــن فضایــی خواهیــم پرداخــت. بــه نحــوی امــروزه در نســل 
جــوان شــاهد کاراکرتهــای چنــد شــخصیتی ای هســتیم کــه از طرفــی کامــالً بــا معیارهــا و اصــول مــورد نظــر رژیــم جمهــوری اســالمی مطابقــت 
دارنــد و هــامن افــراد توامــان افــرادی بــا شــخصیت های لیــرال مــدرن جهانــی هســتند. متاســفانه ایــن نــوع تیــپ شــخصیت های تلفیقــی بــه 
علــت رسدرگمــی بســیار شــدیدی کــه در حیــات اجتامعــی خــود بــه آن دچــار می شــوند، را می تــوان بــه عنــوان یــک معضــل بســیار جــدی 

عنــوان منــود کــه بــه نحــوی می تــوان گفــت کــه نطفــه ی این گونــه موجــودات در دانشــگاه ها شــکل می گیــرد. 

ــه ی  ــر بدن ــدیدی را ب ــیار ش ــیب های بس ــد، آس ــرار می دهن ــدف ق ــورد ه ــجو را م ــل دانش ــگاه ها و نس ــه دانش ــی ک ــت هجمه های در حقیق
ــی  ــه نوع ــرو را ب ــن نی ــاد.  ای ــام نه ــه ن ــه ی جامع ــروی محرک ــوان نی ــرش دانشــجو را می ت ــه نســل جــوان و ق ــازد. چــرا  ک ــه وارد می س جامع
می تــوان انــرژی کنش منــد و فعــال  جامعــه عنــوان منــود. آســیب ها، در حوزه هــای مختلفــی چــون اجتامعــی، اخالقــی، فرهنگــی، سیاســی و 

ــردد. ــگاهی می گ ــه ی دانش ــه جامع ... متوج

یکــی از آســیب هایی کــه در حــوزه ی اجتامعــی از طریــق آســیب پذیری بــر پیکــره ی شــخصیتی دانشــجویان وارد می گــردد، ایــن اســت کــه 
فــرد دانشــجو بــه دلیــل حساســیت موقعیــت ســنی خاصــی کــه داراســت، دچــار شــکاف عظیمــی می گــردد. مرحلــه ی بلــوغ اجتامعــی، فکــری 
و ســنی در ایــن بــازه ی ســنی بــه تکامــل می رســد و شــخصیت افــراد و جایــگاه اجتامعی شــان در ایــن مرحلــه بــه نحــوی از انحــاء مشــخص 
ــه  ــی اســت ک ــاد مختلف ــف شــخصیتی در ابع ــزالت مختل ــروز تزل ــه ب ــل یکــی از خطــرات و آســیب هایی ک ــن دلی ــه همی خواهــد گشــت. ب
بعدهــا در حیــات اجتامعــی موجــب بــروز مشــکالت خاصــی می گــردد. بیشــرت مشــکالت و معضــالت اجتامعــی موجــود پایــه در ایــن موضــوع 
دارنــد. بــه گونــه ای فــرد پــس مدتــی کــه بــه صورتــی واقعــی و رو در رو وارد حیــات اجتامعــی گردیــد بــا یــک رسدرگمــی مواجــه خواهــد 
گشــت کــه منی دانــد بــا چــه هدفــی زندگــی می کنــد. بدلیــل فاکتــور اجتامعــی بــودن انســان ایــن مشــکل بــه شــیوه ای مســتقیم بــر وضعیــت 
ــی از اساســی ترین  ــورد یک ــن م ــه ای ــت ک ــوان گف ــدون شــک می ت ــرد. ب ــرو خواهــد ک ــا بحــران روب ــه را ب ــذارد و جامع ــر می گ ــه تاثی جامع
ــی و  ــی و بحران هــای روان ــی، ضدفرهنگ ــر مســایل ضداخالق ــی نظی ــل در مشــکالت و بحران هــای اجتامع ــن فاکت هــای دخی و تاثیرگذارتری
شــخصیتی، مســایل و معضــالت اقتصــادی و همچنیــن بحــران اعتیــاد و ده هــا مــورد دیگــر می باشــد. بــه عنــوان مثــال وقتــی بــه دنبــال پاســخی 
ــان دچــار  ــا »عوامــل شــیوع فســاد اخالقــی چیســت و چــرا جوان ــاد در جامعــه چیســت؟« و ی ــاد اعتی ــه پرســش هایی از قبیــل »علــل ازدی ب
انحرافــات اخالقــی می گردنــد؟«، بگردیــم، می تــوان بــه رسنخــی برســیم کــه مــا را بــه وجــود یــک خــالء شــخصیتی متصــل می منایــد و آن هــم 

نبــود و یــا ضعــف در هدف گــذاری در زندگــی ا ســت. 

حــال اینکــه ایــن معضــالت و مشــکالت چــه تاثیــری بــر روی جامعــه و رونــد تکامــل حیــات اجتامعــی می گذارنــد، جــای بحــث دارد؛ کــه بــه 
نظــر می رســد آسیب شناســی در ایــن زمینــه جهــت گریــز از بحران هــای موجــود، امــری واجــب و رضوری اســت. هامن طــور کــه بیــان شــد 
قــرش جــوان و به ویــژه دانشــجویان و دانشــگاهیان یکــی از پتانســیل های بنیادیــن هــر جامعــه ای محســوب می گردنــد و هنگامــی کــه ایــن 
قــرش دچــار بحــران گــردد بــدون شــک تاثیــری مســتقیم بــر جامعــه خواهــد داشــت. بــه عنــوان منونــه وقتــی وضعیــت روحی-روانــی جوانــان 

در حالتــی طبیعــی نباشــد،  آن جامعــه بیامر گونــه بــه حیــات خویــش ادامــه خواهــد داد.

متاســفانه در جامعــه ی ایــران، یکــی از مشــکالت عدیــده ای کــه جامعــه بــا آن دســت  و پنجــه نــرم می کنــد، 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 معضــالت و مشــکالت مختلفــی کــه در محیــط دانشــگاه ها پدیــدار می شــوند،  حیــات اجتامعــی آن شــهر دچــار بحــران خواهــد 
شــد. آســیب های دانشــگاهی تخریبــات فراوانــی بــر پیکــره ی جامعــه وارد خواهــد ســاخت کــه جــران آن هــا، تــالش و مجادلــه ای بی وفقــه را 
می طلبــد. بــدون شــک تاثیرگــذاری قــرش دانشــجو بــر وضعیــت جامعــه و آینــده ی هــر جامعــه ای غیــر قابــل اغــامض اســت. بنابرایــن پرداخــنت 

بــه ایــن موضــوع و تــالش جهــت رفــع آن ّهــا 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، ریشــه یابی مشــکالت یکــی از اقدامــات اولیــه جهــت حــل آن هــا می باشــد. جهــت نیــل بــه ایــن مهــم 
ابتــدا بایســتی منشــاء اصلــی هــر یــک از مشــکالت را یافــت. بنابرایــن الزم اســت کــه هــر جامعــه ای بــا خوانشــی صحیــح از مســایل تاریخــی، 
فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی مختــص بــه خویــش، وضعیــت کنژکتــوری موجــود را درک منایــد؛ کــه می تــوان ایــن را یــک رســالت اجتامعــی 
هــر فــردی عنــوان کــرد. طبیعتــاً ایــن ادراک بــدون مطالعــه  و پیگیــری مســتمر تغییــر و تحــوالت و کســب آگاهــی میــرس منی گــردد و اگــر هــم 
ادراکــی بــه وجــود آیــد ناقــص اســت. بــه همیــن جهــت اهمیــت گســرته ی مطالعاتــی در تثبیــت و تحلیــل مســایل بیــش از پیــش برجســته تر 
می شــود. البتــه نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــر طبــق چــه اصولــی و بــر چــه اساســی مطالعــات و داده هــای دریافتــی را در ذهــن 
ســازماندهی و طبقه بنــدی منــود. هامنطــور کــه در ابتــدا بحــث کردیــم، بــا توجــه خطــوط فکــری موجــود  )البتــه بــا در نظــر گرفــنت انشــعابات 
آن هــا( بایســتی داده هــای دریافتــی از طریــق مطالعــات را بــه گونــه ای برســاخت کــه منجــر بــه تحلیلــی بــا دورنگاهــی وســیع باشــد. بدیــن 
ــرار  ــل ق ــه و تحلی ــن تجزی ــر ذره بی ــت زی ــه دق ــر و برهم کنش هــای موجــود اجتامعــی را ب ــل موث ــی فاکتورهــا و عوام ــد متام ــه بای ــی ک معن

دهیــم. اینجاســت کــه اهمیــت پدیــده ا ی بــه نــام شــناخت بــرای مــا محرزتــر می گــردد. 

ــم کســب می گــردد و بســرت توســعه ی فکــر و بســط نگرشــی توســط دغدغه هــای هــر انســانی  ــی یــک وســعت فکــری عظی شــناخت در پ
ــا   ــن دغدغه ه ــا ای ــورد نظــر م ــا موضــوع م ــه ب ــردد. در رابط ــد باشــند؟« مطــرح می گ ــه بای ــا چ ــا پرســش »دغدغه ه ــرد. اینج شــکل می گی
بســتگی بــه نــوع نگرشــی دارد کــه قــرش دانشــجو بــرای خویــش در نظــر می گیرنــد. اگــر هــر فــرد دانشــجو بــه دنبــال پاســخ ایــن پرســش 
بــرود، بــدون شــک در مســیر یافــنت پاســخ، دروازه هــای تفکــر و تعمــق روی موضوعــات و مســایل بــه روی انســان گشــوده می شــود. چــرا کــه 

ــد.  ــزه و جهت دهــی می کن ــدت انســان را کانالی ــاه و بلندم ــه دغدغه هــای کوت ــردی  اســت ک ــات اجتامعــی و ف اهــداف حی

ــده  ــش رو یاری دهن ــایل پی ــل مس ــم و ح ــت فه ــه در جه ــت ک ــی اس ــن اصل های ــی از مهمرتی ــی« یک ــی و آگاهی بخش ــد آگاهی یاب »فرآین
می باشــد. ایــن اصــل را می تــوان آغــازی بــرای گام نهــادن در مســیر به جــای آوردن رســالت اخالقی-اجتامعــی ا ســت. بدیــن معنــی از  طریــق 
طــی ایــن مســیر می تــوان مســایل را فهمیــد و تفهیــم منــود. ایــن کار اقدامــی بنیادیــن در جهــت گســرتش و بســط ِخــرد جمعــی اســت. چــرا 
کــه در لــوای خــرد جمعــی  اســت کــه مشــکالت و معضــالت مربــوط بــه جامعــه بــا هــر موضوعیتــی کــه دارنــد، در مســیر چاره یابــی قــرار 
می گیرنــد. در نتیجــه بــه عنــوان قــرش دانشــجو کــه در ابتــدای راه ایفــای نقشــی مانــدگار در برســاخت آینــده ی جامعــه قــرار دارنــد،  رســالت 

ــردی آن هــا قلمــداد منــود.  ــن رســالت اجتامعــی و ف ــن و مهم تری ــوان بزرگرتی ــه عن ــوان ب ــه می ت ــی و آگاهی بخشــی را ب آگاهی یاب
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       مقــدهم  جنگ هــای خامنان ســوز، پیکــر همــه ی صفحــات تاریــخ را 
ــکان  ــای خون چ ــت. از تیغه ه ــوده اس ــان آل ــان و مظلوم ــون ظامل ــه خ ب

ــوز هــم یکــی از  ــن. هن ــاک امروزی ــا مــوج انفجارهــای هولن گذشــتگان ت

ــارو  ــا آن روی ــرش ب ــه ب ــی اســت ک ــیانه ترین پدیده های شــومرتین و وحش

بــوده و خواهــد بــود، جنــگ اســت. در بنیــاد فلســفی جنگ هــا در ســویی 

ــوم  ــایه ی ش ــل س ــرف مقاب ــرد و در ط ــای می گی ــی ج ــای خلق مقاومت ه

اقتدارگرایــی. در واقــع "جنــگ میــان قدرت  هــا" مقولــه ی جداگانــه ای 

ــورد نظــر  ــع دارد. آنچــه م ــی جام ــل و تحلیل ــه خــود جــای تام اســت ک

اســت جنگ هــای نابرابــر و ظاملانــه ای بــوده کــه بــه درازای تاریــخ شــالق 

ــالق  ــظ اخ ــی حف ــه در پ ــت ک ــی زده اس ــن خلق های ــر ت ــی را ب نسل کش

ــت  ــوده و در نهای ــود ب ــی خ ــی و اجتامع ــی، جغرافیای ــت تاریخ و هوی

ــند.    ــان می باش ــت وجودیش ــتار حقیق خواس

آ( مفاهیم نسل کشی و سبب وقوع آن 

هــر چیــز از تعاریــف و بنیادهــای معنایــی بــرشی آغــاز می گــردد. هــامن 

ــه دســت خــود سفیدکشینسلهژار ِربین  ــه ب ــی ک ــه اســت. داد و ســتدها و رخدادهای ــر اســاس آن شــکل گرفت ــات بــرشی ب ــه ای کــه ســاختارهای حی زمین

ــع متامی بازخوردهــا، عکســالعمل ها  ــه در واق ــگ ک ــه ی فرهن ــش مقول ــذاری شــده اند. در حــول پیدای ــذاری و ارزش گ انســان نام گ

ــزات و  ــرشی، متای ــه ی ب ــای جامع ــه ی ویژگی ه ــرد، هم ــر می گی ــون را در ب ــای گوناگ ــر پدیده ه ــی در براب ــامت اجتامع و تصمی

ــان خلق هــا و  ــن، معیارهــای ارتباطــی می ــس از ای ــا پ ــدار گشــته اســت. هامن ــن ســطوح پدی ــا در باالتری ــن تشــابهات آنه همچنی

ــی  ــرد و آسیب شناس ــرار گی ــث ق ــورد بح ــت م ــه بایس ــه ک ــازنده، آنچ ــای س ــر از ارتباط ه ــد. رصف نظ ــکل می گیرن ــا ش فرهنگ ه

ــت  ــن دس ــی و از ای ــاوز، نسل کش ــب، تج ــدار، تصاح ــون اقت ــی چ ــای غیراجتامع ــش ویژگی ه ــرب و پیدای ــای مخ ــردد، ارتباط ه گ

مــوارد اســت. 

گــروه فرادســت کــه در موضــع اقتــدار و قــدرت قــرار می گیــرد، در واقــع در پــی بقــاء و گســرتش قلمــرو و قــدرت خویــش، دســت 

بــه هــر گونــه تقالیــی خواهــد زد. در ایــن راه بســی از ارزش هــای اجتامعــی و اخالقــی خویــش و فرهنگ هــای فرودســت را نیــز 

ــد. چــرا کــه  ــرار می گیرن ــر مســئله ی بردگــی و تســلیم شــدن ق ــد. خلق هــا و فرهنگ هــای مــورد هجــوم در براب لگــد مــال می کن

تنهــا راه آنکــه بــه پیوســت و دنبالــه ی بــی چــون و چــرای اقتــدار درآینــد همیــن اســت. بــردگان چــون اجســام تصاحــب شــده  بــا 

متــام متعلقــات مــادی و معنویشــان در خدمــت جبهــه ی فرادســت قــرار می گیرنــد.

ــد. در  ــرار گیرن ــا ق ــی در تنگن ــاظ هویت ــه از لح ــت ک ــا آن اس ــدن خلق ه ــت و برده گردان ــای شکس ــن راهکاره ــه رایج تری  از جمل

ادامــه ی ایــن پــروژه  از هرگونــه ویژگــی فرهنگــی) معنایــی و ســاختاری( تهــی خواهنــد گشــت. تعلیــق و انحــراف هویتــی موجــب 

می شــود مردمــان بــرای یافــنت هویــت و اثبــات موجودیــت معنایــی و حتــی مــادی خویــش بــه هــر ریســامن چنــگ بیاندازنــد و 

ــه هــر چــه  ــل ب ــدار مای ــاً دســتگاه های اقت ــد. قاعدت ــا بزنن ــی کــه رس از تن هایشــان جــدا گشته اســت، دســت و پ چــون موجودات

آســان تر بــه خدمــت گرفــنت متامــی  پتانســیل های مــادی و معنایــی خلــق و جغرافیــای مــورد نظــر خویــش می باشــند. لــذا بــرای 

ــم  ــای حاک ــتفاده حکومت ه ــورد اس ــای م ــن راهکاره ــیون( از مهم تری ــالل فرهنگی)آسمیالس ــور، انح ــن منظ ــه ای ــنت ب ــت  یاف دس

ــات خــود را  ــن راه نخســتین رضب ــه اوج می رســد. از ای ــه ب ــن مقول ــاب ای ــش دولت_ملت هــا بازت ــس از پیدای ــژه پ ــه وی اســت. ب

ــی ارزش  ــر و ب ــی، تحقی ــای هوشــمندانه ی اجتامع ــا و انتخاب ه ــه ســنت ها، معیاره ــان ک ــد. چن ــع وارد می آورن ــت جوام ــه هوی ب

ــا معیارهــای  ــد کــه رفتارهــای جامعــه ی هــدف را ب ــد. از راه تبلیغــات گوناگــون، پدیده هــای فریبنــده ای را ابــالغ می کنن می گردن

خــود همگــون ســازند. پــس از آن نشســت و برخاســت های روزانــه و در باالتریــن ســطح ها، حتــی طــرز تفکــر و ذهنیــت مردمــان 

ــد  ــام مانن ــی کُ ــه در حالت ــرد و جامع ــد ف ــه ش ــه گفت ــه ک ــد. هامن گون ــت می گیرن ــده در دس ــرتل ش ــی کن ــان ربات های ــز چن را نی

قــرار می گیرنــد؛ نــه تــوان تحلیــل وضعیــت کنونــی و رهایــی از آن را دارنــد و نــه قــادر بــه بازســاخت بنیان هــای فرهنگــی خــود 

ــه می داننــد چــه  ــد و ن ــرای چــه مالحظه گــر زنــده ی لحظه هاین ــد کــه چــرا هســتند و ب ــه می دانن ــارت دیگــر ن ــه عب می باشــند. ب

کســی آنهــا را جهت دهــی می کنــد. تنهــا بــا رسمشــق های از پیــش تعییــن شــده ی همگون ســاز و جــذب کننده)آســمیله کننــده( 

ــان  ــه ایش ــد ک ــن می کنن ــه ت ــاس ب ــه لب ــد؛ آنگون ــاب می کن ــان ایج ــه الگوهایش ــد ک ــت می کنن ــه صحب ــد. آن گون ــت می کنن حرک

ــردد. هــدف  ــل می گ ــی اشــاعه و تحمی ــه از اطــاق فکرهــای دولت ــد ک ــه می اندیشــند و می زین ــت آن گون ــد و در نهای ــن کنن تعیی

ــاآگاه اســت کــه همــه ی فاکتورهــای بردگــی در آن هویــدا باشــد. دســتگاه های قــدرت نیــز ســاختاری اینگونــه بی هــدف و ن

بــه ســخنی ســاده، اگــر در برابــر تبلیغــات مخــرب و اســتحال های رژیم هــای مقتــدر، از طــرف خلــق و جامعــه هــدف مقاومــت 

بــه عمــل آیــد، رویکــرد اقتدارگــران نســبت بــه آن جامعــه، روی بــه مرحلــه ی تــازه و ویرانگرتــری مــی آورد. مکانیســم وحشــیان های 

کــه بــه اصطــالح آن را نسل کشــی مینامنــد.

نسل کشی شیوه ای است که برای ناپدید و تارومار کردن جوامع به کار گرفته می شود. اساسا به دو بخش تقسیم می گردد؛ 

 نسل کشی فرهنگی و فیزیکی. 
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نسل کشی)ژینوساید( فیزیکی را در برابر مردمانی به راه می اندازند که در اثر هیچ کدام از حمالت و یورش های ضدفرهنگی 

قدرمتداران از پای در نیامده و تسلیم نشده اند. همچنین غنا و توسعه یافتگی فرهنگ آنها از نظام فرادست به مراتب واالتر است. 

این مرحله، آخرین راه چاره ی دولت ها است برای ساخنت برده های مطیع و گوش به فرمان است. البته در تاریخ هیچ قدرتی  قادر 

به نسل کشی 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، قتل عام یهودیان، ارامنه و کوردها از آن دسته حمالت تاریخی است 

که موجب تغییر مسیر طبیعی و انحراف خلق ها شدند.

ــار  ــق دچ ــی از خل ــی بخش ــوع فیزیک ــه در ن ــرا ک ــت. چ ــی اس ــی فرهنگ ــر، نسل کش ــر و مهلک ت ــی مهیب ت ــی فیزیک از نسل کش

ــده ی خلق هــا ســمبلیک می گــردد و ممکــن اســت جرقــه ای  ــان باقیامن ــد و در نهایــت در می خشــونت و کشــتار فیزیکــی می آین

باشــد بــرای مقاومــت بیشــرت گــردد. همیــن طــور اثــرات مخــرب آن بعــد از چنــد نســل بســیار کــم رنــگ خواهــد شــد. امــا در 

نسل کشــی فرهنگــی، هــدف نــه تنهــا بعــد فیزیکــی جامعــه بلکــه ابعــاد تاریخــی و حافظــه ی اجتامعــی، زبــان، وضعیــت سیاســی، 

ــه  ــرار داده و ب ــدی ق ــاوز و تع ــورد تج ــا را م ــده خلق ه ــت و آین ــام ذهنی ــرورش و در انج ــوزش و پ ــع، آم ــرن و صنای ــاد، ه اقتص

ــان  ــر ایش ــد ب ــه بوده ان ــاخته و پرداخت ــی س ــا خودآگاه ــه ب ــی را ک ــیوهی حیات ــا و ش ــا، معیاره ــد. ارزش ه ــن می برن ــی  از بی متام

ــه  ــود ک ــرا می ش ــی اج ــر روی جمع ــی ب ــه نسل کش ــود. این گون ــوع می ش ــم ممن ــردن ه ــر ک ــه فک ــی آزادان ــد. حت ــرام می دارن ح

یــارای مقاومــت در برابــر گزنــد هجمــه ی فیزیکی-اجتامعــی دســتگاه های فرادســت را نداشــته و از ســوی دیگــر نیــز فرهنــگ آنهــا 

ــد ارزش هــای  ــان بتوانن ــه اقتدارگرای ــان ک ــه اســت. چن ــر باشــد و توســعه نیافت ــا فرهنــگ جمــع فرادســت ضعیف ت در مقایســه ب

ســاختگی خــود را بــر  آنهــا تحمیــل گرداننــد و وادارشــان کننــد کــه در قفــس تعاریــف و مفاهیــم اربــاب و بردگــی ایشــان دســت از 

همــه ی فاکتورهــای هویتــی، شــخصیت اجتامعــی و مبانــی مــادر مــادی و معنــوی خویــش دســت بردارنــد و بــا آن بیگانــه گردنــد. 

اگــر بــه گونــه ای کــه اســتثامرگران می گوینــد زندگــی کننــد حــق زندگــی ای پســت و بردهــوار دارنــد و اگــر اینگونــه نباشــد در آتــش 

آنهــا خواهنــد ســوخت.

ب( ارزش گــذاری مســئله ی فرهنــگ و ارتبــاط آن بــا رخدادهــای تاریخــی و رسنوشــت اجتامعــی، جغرافیایــی و دیگــر خصوصیــات 

ــا         خلق ه

 حتــی کوچک تریــن و پیــش پــا افتــاده تریــن عملکردهــای اجتامعــی نیــز، بــا توافــق معیارهــای فرهنگــی شــکل می گیرنــد. فرهنــگ 

را می تــوان چــون چگونگــی آگاهانــه ی زندگــی خلقــی دانســت کــه بــر اســاس رشایــط زیســت محیطــی و ابزارهــای تکامــل انجــام 

می گــردد. پدیــده ی فرهنــگ زادهــی عقــل و تحلیل هــای اجتامعــی پیاپــی جامعــه اســت کــه مــدام بــرای ادامــه ی حیــات خــود در 

ــرای هــر خلــق، فرهنــگ  متعالی تریــن حالت)کــه اکنــون آن را آزادی و جامعــه ی سیاســی اخالقــی می نامیــم( انجــام می گــردد. ب

نردبانــی بــه درازای هــزاران هــزار پلــه ی تاریخــی وجــود دارد کــه راه رســیدن بــه اوج و تعالــی جامعــه را می پیامیــد. حــال تصــور 

کنیــم خلقــی کــه در مرحلــه ی هــم عــر مــا مــورد هجــوم فرهنگــی قــرار می گیــرد، در چــه رشایطــی بــه رس خواهــد بــرد. متــام 

حافظــه ی فرخنــده ی تاریخــی او تحقیــر گشــته اســت و چــون ضــد ارزش نشــان داده می شــود. بــه دیگــر ســخن متــام پلکان هــای 

پشــت رسش را در هــم می شــکنند و بنابــر آن کــه منــو و پویایــی فرهنــگ بــه اســاس بنیــاد تاریخــی جامعــه بســته اســت، راه از 

ادامــه ی روال حرکــت طبیعــی اجتــامع خلقــی گرفتــه می شــود. بــا فقــدان تاریــخ و فرهنــگ و ارزش هــای سیاســی و اخالقــی جامعــه 

و عــدم تــوان رشــد دادن فرهنــگ خــودی و طبیعــی، بــه نوعــی فــرد و جامعــه ای بی هویــت و بــا شناســنامه ای گنــگ بــه وجــود 

می آیــد. هم چــون لقمــه ای حــارض و بی صاحــب، بــرای تصاحــب و تجــاوز هــر قدرتــی آمــاده اســت. 

بدیهــی اســت کــه پروســه ی یــاد شــده تنهــا هــدف نابودگــر اقتدارطلبــان اســت. ارزش هــای اجتامعی–خلقــی و فرهنــگ جامعــه 

خــودی در برابــر هجمه هــای خارجــی دفــاع کرده انــد. بــه میــزان غنــا و محتــوای فرهنــگ و تاریــخ جامعــه، میــزان مقاومــت در 

برابــر هجــوم فرهنگــی و نیــز فیزیکــی بیگانــه تعییــن می شــود )البتــه رصف نظــر از تبــادالت و داد و ســتدهای ســازندهی میــان 

خلق هــا(. 

ــع پاســداری  ــه در واق ــرد ک ــوان اســتنباط ک ــه میت ــان انســان و جامع ــن می ــرش و همچنی ــگ و ب ــان فرهن ــگ می ــاط تنگاتن  از ارتب

از اصالــت فرهنگــی بــا پاســداری از اجتــامع انســانی در ترادفــی معنــادار و آگاهانــه اســت. اصالــت بــه معنــی راکــد مانــدن در 

مرحلــه ی قدیــم نیســت. بلکــه حفاظــت از مبانــی تاریخــی و بــه وســیله ی آن گســرتش همه جانبــه ی فرهنــگ اســت؛ آنچنــان کــه 

رشایــط آزادانــه ی حیــات اجتامعــی ایجــاب مــی دارد تعییــن خــط مشــی جامعــه بــه دســت خــود جامعــه اســت. چــون خــود بــودن، 

چــون خــود اندیشــیدن و چــون خــود زیســنت هــامن ارزش هایــی هســتند کــه بــرای آن مبــارزه می شــود و در اصــل مبییــن مقولــه ی 

فرهنــگ، اخــالق و سیاســت جامعــه ا ی ســامل اســت. در واقــع آیندهــی اجتامعــی و رشایــط زیســت محیطــی هــر خلقــی بــه میــزان 

پاسداشــت از اصالــت فرهنگــی و شــیوه و راهکارهــای بقــاء و حیــات رقــم خواهــد خــورد.

پ( پیشینه رژیم های حاکم بر ایران و در راس آنها، جمهوری اسامی ایران، در اجرای نسل کشی فرهنگی

هرچنــد کــه رونــد نسل کشــی از زمــان هخامنشــیان تــا بحــال )در دولت-ملــت جمهــوری اســالمی( تغییــرات بســیار زیــادی را بــه 

خــود دیــده اســت، امــا بــاز هــم انــدک نیســتند نقــاط مشــرتکی کــه میــان آنهــا وجــود دارد. از هــامن آغــاز آنــان کــه بــر ایــران 

مســلط بودنــد ســعی بــر آن داشــتند کــه مبــدا فرهنــگ و تاریــخ را تاســیس حکومت هــای فارســی زبــان ابــالغ دارنــد. گرچــه در 

ــای  ــگ خلقه ــای فرهن ــار رد پ ــا دگرب ــی نداشــت ام ــان پیرشفت ــان شــگردهای آسمیالســیون و نســل کشــی فرهنگــی آن چن آن زم

تحــت ســلطه در ســاخت و بنــای فرهنــگ تحمیلــی حکومت هــای فــارس ایرانــی دیــده می شــود. در زمــان حکومــت پهلــوی نیــز 

ایــن راهــکار قدیمــی  بــه صــورت مــدرن شــده، بــار دیگــر روی خلق هــای ایــران اجــرا شــد. عــالوه بــر آن دوران پهلــوی دروازهــی 

اساســی ورود مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــه میــان خلق هــای ایــران بــوده اســت. در دوران رضاخــان و محمدرضــا شــاه، بیــش از هــر 

زمــان در تاریــخ ملــل ایــران ارزش هــای غربــی بــر مــردم تحمیــل گشــت. بــه طــوری کــه در آن عــر تعاریــف فرهنگــی وارداتــی 

ــا نحــوه حیــات اجتامعــی جوامــع خاورمیانــه مغایــر بــود. اگرچــه از انقــالب اســالمی  ایــران بــوی مداخــالت خارجــی  بــه کلــی ب

ــود.  ــی ب ــد انقــالب هــامن فاکتورهــای فرهنــگ تحمیل ــا رون ــد، امــا یکــی از دالیــل همراهــی خلق هــا و توده هــای مــردم ب می آی

بعــد از پیدایــش اســالم و ورود و حاکــم شــدن حکومــت اســالمی در ایــران، ســلطه گران دیــن را کــه گونــه ای از فرهنــگ و هدایتــی 

ــن منظــور  ــرای ای ــد. حــال آن کــه ب ــه کار بردن ــدار خویــش ب ــرای گســرتش اقت ــزاری ب ــه اســت، چــون اب ــرای زندگانــی خردمندان ب

ــه  ــی کــه منون ــد. اســالم و مذاهــب دولت ــم منودن ــو تنظی ــن آن را از ن ــن ایجــاد کــرده و نفــع خویــش موازی بســی تحریــف در دی

نویــن آن جمهــوری اســالمی  ایــران اســت، نــوع دیگــری از هویــت ســاختگی و انکارگــری اســت کــه بــرای تبدیــل جوامــع انســانی 

بــه بــردگان و نوکــران مطیــع بــه وجــود آمــد. چشــم بنــدی از تعصــب تاریخــی کــه اجــازه دیــدن حقایــق و راســتی ها را بــه هیــچ 

ــد. ــس منی ده ک

ــن  ــی شــیعی. نقطــه ی رشوع ای ــز و متعصــب مذهب ــارس مرک ــرای ف ــران، تلفیقــی اســت از حکومــت ملی گ ــوری اســالمی  ای جمه

حکومــت مصــادف اســت بــا حیله گری هــای سیاســی و انــکار هویت هــای اجتامعــی و سیاســی در ایــران. هرچنــد دم از مخالفــت 

بــا نظام هــای جهانــی می زننــد و از شــعار فرمالیتــه ی " نــه رشقــی، نــه غربــی، جمهــوری اســالمی " دســت بــر منی دارنــد؛ امــا بایــد 

ــی از سیاســت های  ــه ی متــام و کامل ــوده و منون ــی ب ــی و هــم رشق ــاز کار، هــم غرب ــوری اســالمی  از هــامن آغ گفــت نظــام جمه

رسکوبگــر و ویرانکننــده ی دولتــی اســت. خفقــان فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی، اعدام هــای دســته جمعــی، زنــدان و شــکنجه های 

مرگبــار و قتل عام هــای بی رحامنــه از ارمغان هایــی هســتند کــه ایــن نظــام در راه ثبــات و ســلطه سیاســی خــود در هــامن 

اوایــل انقــالب بــه مــردم هدیــه داد. بــا گــذر زمــان و جایگزیــن شــدن نظــام و نظــر بــه مقاومت هــای نســبی مــردم، دولــت بــه 

ــکار و امحــاء روی آورد.  ــژه و ان ــگ وی سیاســت های جن
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ــی  را  ــه همــه ی اذهــان عموم ــر خلق هــا اســت. سیاســت های نرمی ک ــه نسل کشــی فرهنگــی دامن گی ــران ســال ها اســت ک  در ای

بــه صــورت ظاهــری راضــی می کننــد. هویــت اجتامعــی و سیاســی افــراد را بــه مرحلــه ی  حقیــر قومیــت تقلیــل داده و فاکتورهــای 

ــی و ارزش هــای  ــد . نحــوه ی زندگ ــم می کنن ــار چــون شــهروندی تحــت رکاب ارزش هــای ایرانی-شــیعی ک ــر ب ــز دگ ــت را نی قومی

اخالقــی را منحــرف می دارنــد. بــرای مثــال سیاســت های 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 اشــرتاکی و اصیــل 

ــان  ــه ی آن ــع و دنبال ــه طاب ــام نیروهــا و ثروت هــای منطق ــان رود و مت ــوب فیزیکــی از می ــام و رسک ــی از راه کشــتار و قتل ع آریای

باشــند. امــا در نتیجــه می بینیــم کــه فرهنــگ آریایــی بعــد از گذشــت ۲۵۰۰ ســال هنــوز در سلســله های رسبلنــد زاگــرس و برخــی 

ــه ارث  ــی آن زمــان را ب ــا دولت هــا و ســالطین دوران کــه فرهنــگ اقتدارگــرا و بی اخــالق دولت مناطــق دیگــر جــاری اســت و تنه

برده انــد. حــال نظــام جمهــوری اســالمی  راهــکاری را در بــر می گیــرد کــه هیــچ نشــانی از فرهنــگ آریایــی و زاگرس نشــینی باقــی 

منانــد. چنــان کــه خلق هــای منطقــه را از اصــل و هســتی خــود نفــرت ورزنــد و خــود نشــانه های موجودیــت و هویــت هــزاران 

ســاله ی خــود را بــا احســاس حقــارت مدفــون کننــد. مفاهیــم حیاتــی خــاک، میهــن، مــادر، زبــان، یــاری و رشافــت و اخــالق انســانی 

را چــون فاکتورهــای عقــب ماندگــی ابــالغ می دارنــد و بــا پاشــیدن تخــم فســاد و بی اخالقــی در نهایــت فــرد و جامعــه ی از هــم 

گســیخته ی بینــام و نشــان را بــا تیغه ایــی کــه بــه دســت خودشــان داده شــده گــوش تــا گــوش رس برنــد. پــس از آن نیــز بدیهــی  

ــا عمــق مــرداب بی انتهــای نسل   کشــی فــرو می رونــد و آنچــه  ــان ت ــا زن ــا، نهــاد و ســاختارهای انســانی دســت و پ اســت کــه معن

ــرتل می شــوند . ــه چــون ربات هــای بی جــان کن ــد الش هــای متحــرک اســت ک ــی می مان ــه باق ک

ت( آخرین نشانه های حیات و رهایی از مرداب نسل کشی فرهنگی

ــا پرســش های  ــه گمراهــی از مســیر حقیقــت اســت، راه نجــات تنه ــان ک ــد هــزار ســاله ی اقتدارگرای ــر آشــوبگری های چن در براب

پیرامــون حقیقــت راســتی ها اســت و در جــواب ایــن پرســش ها بــه هــر قیمتــی کــه باشــد، تعــادل حیــات انســانی و آزادی وجــود 

دارد. در برابــر خــط خیانــت بــه ارزش هــای اجتامعی-خلقــی در تاریــخ، همــواره ایثــار و مقاومــت مردمــان وجــود داشــته اســت. 

ــق  ــروزی ح ــرای پی ــه ب ــر دارد. آنچ ــش مؤث ــا نق ــب خلق ه ــا در قل ــجاعت ها و فداکاری ه ــتگیری ها، ش ــا، دس ــم لبخنده ــوز ه هن

بــر باطــل نیــاز اســت، مفهــوم متــام و کــامل انقــالب اســت. انقــالب تخریــب همــه ی کاخ هــا و دژهایــی اســت کــه در چنــد هــزار 

ــرای آنکــه  ــی از مؤلفه هــای نخســتین انقــالب اســت. ب ســال در حافظــه ی تاریخــی خلق هــا ســاخته شــده اســت. حقیقــت جوی

موشــکافانه آثــار باقیامنــده از حقیقــت را در جامعــه و تاریخــامن بازیابیــم، بایســتی ارزش هــای فرهنــگ انقــالب را بــه رســتاخیز 

ــا  ــی ب ــا ســاخنت ذهنیت ــز پوی ــکار و نی ــی و خیانت ــه دژخیم هــای درون ــنت ب ــه گف ــه و ن ــه دشــمن های بیگان ــنت ب ــه گف ــم. ن وا داری

معیارهــای خــودی و فرهنــگ خــود بــودن، چارچــوب فراهــم کــردن بســرت آزادی اجتامعــی اســت.

ــای  ــر دولت ه ــا در براب ــق خلق ه ــئله ی عمی ــل مس ــوی ح ــیک جواب گ ــت های کالس ــیوهی سیاس ــر ش ــه دیگ ــت ک ــد دانس  بای

ــم اجتامعــی و فرهنگــی  ــف و مفاهی ــی تعاری ــا تعال ــو سیاســی مســاوی اســت ب ــارزه و راهکارهــای ن مســتبد دوران نیســت. مب

جامعــه بــرشی و تعالــی دادن آنهــا تــا ســطح بیکــران حقیقــت جامعــه ی آزاد و طبیعــی انســانی. بایــد از نــو بــه بنیادهــای اخالقــی 

ــتها و  ــان فرادس ــدرت می ــی ق ــالب جابجای ــدف از انق ــرار داد. ه ــارزات ق ــدف مب ــاس و ه ــید و اس ــان بخش ــات ج ــی حی و معنای

فرودســتها نیســت. انقــالب محتوایــی گردونــی دارد کــه در آینــه ی جامعــه ی طبیعــی انســانی دیــده می شــود. هــدف از مبــارزات 

آزادی خواهانــه، رســیدن بــه اوج کــامل در مفاهیــم خلقــی و درک حقیقــت از جانــب مردمانــی  اســت کــه بخشــی از آن هســتند. 

ــوع  ــر ن ــدرت، ه ــه و ق ــع رسمای ــز تجم ــوان مرک ــه  عن ــت ب  دول
بــه  اشــرتاک گذاردن رسمایــه و قــدرت خــود را بــا خلق هــای 
تابعــه ی خــود منی پســندد و بــا آن بــه  صــورت فکــری و فیزیکــی 
ــل  ــوان خی ــه  عن ــان ب ــران و زحمت کش ــت. کارگ ــت اس در مخالف
عظیمــی از خلق هــای ســاکن در ایــران از زمــان تشــکیل سیســتم 
رسمایــه داری دولت- ملــت در ایــران مــورد رسکــوب بی امــان قــرار 
ــی  ــه  خوب ــران ب ــرای ای ــه داری دولت گ ــه رسمای ــته اند؛ چــرا ک داش
می دانــد کــه بــا تشــکیل اتحادیه هــای کارگــری مســتقل، در 
رساشــیبی نابــودی و رونــد دموکراتیزاســیون قــرار می گیــرد. ایــن بــا 
ماهیــت و مرکزگرایــِی قــدرت و رسمایــه ی دولــت در تضــاد بوده و 
بــه  هیــچ وجــه ســازگار نیســت. در حالــت کلــی نظــام حاکــم بــر 
ایــران را بایــد بــه  لحــاظ سیاسی ـــاجتامعی یــک حکومــت و رژیــم 
ــدنی از  ــدا نش ــه ای ج ــاس نحل ــه در اس ــد ک ــرا نامی دولت- ملت گ

ــردد.  ــوب می گ ــی محس ــه داری بین امللل رسمای

ــای بیشــینه ی ســود  ــر مبن ــران ب ــرای ای ــه داری دولت ملت گ رسمای
ــه  لحــاظ اقتصــادی ـ اجتامعــی  ــی اســتوار اســت. ب ــه  هــر قیمت ب
یــک سیســتم رسمایــه داری کمپــرادور یــا وابســته)یا مســتعمره ای 
تجارت محــور( را می تــوان بــر آن نــام نهــاد کــه بــر پایــه ی 
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ــی اســتوار  ــع آن در بازارهــای داخل ــر رضوری )لوکــس( و توزی ــد کاالهــای رضوری و غی ــه ارز و خری ــل آن ب فــروش نفــت و تبدی
ــران را یــک اقتصــاد تک محصولــی نامیــد کــه همــواره یکــی از مشــخصه های اصلــی  اســت. به همیــن خاطــر می تــوان اقتصــاد ای

ــی رود.  ــامر م ــته ( به ش ــرادور )وابس ــا کم ــتعمره ای ی ــای مس اقتصاده

کاالهــای وارداتــی را نیــز دولــت و عوامــل وابســته ی آن بــه چنــد برابــر قیمــت در داخــل بــه  خلق هــای ایــران می فروشــند. اساســاً 
بایــد گفــت کــه تولیــد و مشــارکت کارگــران به عنــوان تولیدکننــدگان اصلــی، اولویــت نظــام دولت- ملــت ایــران نبــوده و نیســت. 
ــی )تراســت ها و کارتل هــا و کمپانی هــای  ــه داری بین امللل ــه رسمی ــا اقتصــاد کمــرادور در واقــع بیشــرتین ســود را ب ــران ب نظــام ای
ــتگاهی  ــی(. دس ــق دالل ــی آورد )ح ــگ م ــه چن ــود را ب ــی از س ــد کم ــز درص ــود نی ــد و خ ــم می کن ــادی و...( تقدی ــم اقتص عظی
ــه  ــند ک ــی  ای می باش ــای امنیت ــداران و نیروه ــپاه پاس ــد، س ــازی می کن ــش ب ــران نق ــاد ای ــده در اقتص ــرادور عم ــوان کم ــه به عن ک
به صــورت رســمی و غیــر رســمی نبــض اقتصــاد ایــران را در دســت داشــته و کاالهــای قاچــاق را از بنــادر و اســکله های اقتصــادی 

ــد.  ــور می کنن وارد کش

ساختار و نحوه ی اعامل رسکوب رسمایه داری دولتی در ایران:

- تصویــب قانــون اجتامعــات و تجمعــات کــه به موجــب آن اعرتاضــات و اجتامعــات بایــد بــا هامهنگــی و مجــوز وزارت کشــور 
صــورت پذیــرد.  

- درســت   کــردن شــبه  ســندیکاها و شــوراهای کارگــری ماننــد: شــورای اســالمی کار، خانــه ی کار و ... کــه در واقــع همچــون ســتون 
ــد.  ــل می کنن ــران عم ــات کارگ ــت های و مطالب ــده ی درخواس ــده و کانالیزه کنن ــم، ضعیف کنن پنج

- امتیــزه کــردن اتحــاد کارگــران توســط دولــت بدیــن صــورت کــه دولــت صنــف و صنفــی کــردن کارگــران و کار را بیشــرت ترجیــح 
می دهــد. بدیــن خاطــر کــه در بحــث صنــف و اصنــاف جوهــره ی مشــرتکی کــه باعــث اتحــاد کارگــران می شــود، پوشــیده و در 
نظــر گرفتــه منی شــود. و کارگــران را بــه  نــام تخصصــی کــردن و در نظــر گرفــنت کارویژه هــا و مهارت هایشــان از حقیقــت مشــرتک 
متــام کارگــران کــه هــامن کار و فــروش نیــروی  کار اســت، دور می کنــد. و در نهایــت باعــث تصاحــب کل دســرتنج آن هــا می شــود. 

ــالمی  ــوری اس ــه داری جمه ــت رسمای ــک دولت- مل ــاخه ی ایدئولوژی ــوان ش ــری به عن ــیج کارگ ــکل های بس ــا و تش ــکیل نهاده - تش
ــر  ــی و عمیق ت ــا نگاهــی زیربنای ــی ب ــد؛ ول ــاد مهــم به نظــر نیا ی ــی زی ــن مســئله در بررســی روبنای ــد. شــاید ای ــران عمــل می کن ای
ــازمان دهی و  ــرای س ــران را ب ــت  ای ــت گیری اراده ی دول ــوان در دس ــری ت ــیج های کارگ ــه بس ــرد ک ــاهده ک ــی مش ــوان به خوب می ت

تولیــد ملپــن پرولتاریاهــای طرفــدار نظــام را دارنــد و در واقــع بــه چنیــن کاری نیــز مشــغول می باشــند.

- تعییــن  مــرز و آســتانه ی گرســنگی بــرای کارگــران؛ بدیــن معنــی کــه تعییــن حداقــل دســتمزد بــرای کارگــران به صــورت غیرواقعــی 
و بــدور از واقعیــت اجتامعــی و اقتصــادی موجــود بــر خلق هــای تابعــه ی ایــران اســت. به طــور مثــال حداقــل دســتمزد ماهیانــه ی 
کارگــران بــرای ســال )۱۳۹۴( هفتصــد و ده  هــزار تومــان در نظــر گرفتــه  شــده اســت. در صورتــی کــه بانــک مرکــزی خــط زنــده 
ــغ دو میلیــون و پانصــد هــزار توامــن  مانــدن )و در اصطــالح عامیانــه ی آن بخــور و منیــر( بــرای یــک خانــواده ی چهــار نفــره  مبل
تعییــن منــوده  اســت کــه در ایــن وضعیــت معیشــتی جایــی بــرای زندگــی و زنــده مانــدن و برخــورداری از اصــول اولیــه ی زندگــی 

وجــود نــدارد.

- تصویب و اجرای قوانین ضدکارگری توسط دولت

ــدف  ــر. ه ــر کارگ ــر ده نف ــای زی ــدادن کارگاه ه ــرار ن ــش ق ــت پوش ــه ای و تح ــت بیم ــون معافی ــردن قان ــی ک ــب و اجرای - تصوی
ــک و  ــای کوچ ــران را کارگاه ه ــادی ای ــی اقتص ــم صنعت ــم ۹۸% از حج ــه بدانی ــود ک ــکار می ش ــی آش ــون زمان ــن قان ــری ای ضدکارگ
ــادی از کارگــران و زحمت کشــان تحــت پوشــش  ــد. در نتیجــه حجــم و شــامر زی ــازده به خــود اختصــاص می دهن بنگاه هــای زودب

ــد.  ــرار منی گیرن ــی ق ــن اجتامع ــازمان تأمی س

ــن  ــران دارد. بدی ــری ای ــره ی کارگ ــر پیک ــی خــود را ب ــازی، ســهم منف ــر خصوصی س ــی ب ــون اساســی مبن ــاده ی ۴۴ قان - اصــل و م

معنــی کــه بــه نــام خصوصی ســازی و بهــره وری دســت بــه سیاســت بیکارســازی، تعدیــل نیــرو، تحمیــل قراردادهــای ســفید امضــاء، 
ــازی  ــه خصوصی س ــرد ک ــان  ک ــر نش ــد خاط ــت. بای ــته  اس ــراه داش ــه  هم ــت را ب ــن دس ــواردی از ای ــغلی و م ــت ش ــردن امنی کم ک
به شــیوه ای کامــالً ایرانــی انجــام می پذیــرد و بیشــرت ظاهــری، فرمالیتــه و شــکلی صــورت پذیرفتــه و در اصطــالح بیشــرت شــبه دولتی 

 می باشــد. 

- تصویــب و قانونــی کــردن الیحــه ی مبنــی بــر اجــازه ی تأســیس رشکت هــای خدماتــی و پیامنــکاری خدماتــی بــه خــورده 
رسمایــه داران )خرده بورژواهــا(. در ایــن قانــون بــه شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی اجــازه داده می شــود رشکت هایــی را 
تأســیس کننــد تــا بتواننــد بخشــی از وظایــف خدماتــی را به صــورت قــراردادی بیــن دولــت و ارگان هــای وابســته  بــه  آن را به عنــوان 
کارفرمــا، پیامنــکار و رشکــت خدماتــی ِ خصوصــی به عهــده بگیــرد. در واقــع ایــن پیامنــکاری خدماتــی را می تــوان بــرده داری نوینــی 
توصیــف کــرد کــه در شــکلی شــبه دولتی صــورت اجرایــی می یابــد. چــرا کــه صاحبــان رشکت هــا کســانی هســتند کــه یــا مدیــران 
ــه گرفــنت مجــوز و  ــا اینکــه به واســطه ی ثــروت و نفــوذ خــود در دســتگاه های دولتــی موفــق ب ــد و ی بازنشســته ی دولتــی بوده ان
بســنت قــرارداد شــده اند. در واقــع می تــوان گفــت کــه ســود آن هــا از اســتثامر کامــل نیــروی کارگــرِی خدماتــی به چنــگ می آیــد. 
ــه قــرارداد، حقوقــی را از دولــت دریافــت می کننــد  ــا ب ــز بدیــن شــیو ه اســت کــه آن هــا بــرای هــر شــخص کارگــر بن روش کار نی
ــگام پرداخــت  ــی به هن ــان رشکت هــای خدمات ــی صاحب ــل دســتمزد مصــوب خــود شــورای کار می باشــد. ول ــر اســاس حداق ــه ب ک
ــی  ــص دریافت ــان خال ــن س ــد. بدی ــب می کنن ــود را کس ــکلی خ ــت کاذب و ش ــرارداد و مدیری ــنت ق ــق بس ــران ح ــه کارگ ــوق ب حق
ــداد  ــران قلم ــی ای ــه داری دولت ــه ی رسمای ــدرن در عرص ــوان دالالن م ــا را می ت ــوع رشکت ه ــن ن ــود. ای ــل داده می ش ــر تقلی کارگ
کــرد. معلــامن پیامنــی خدماتــی یکــی از صدهــا مــواردی بــود کــه بواســطه ی اعرتاضــات معلــامن خدماتــی ـ پیامنــی علنــی شــد. 
کارگرانــی چــون کارگــران خدماتــی در شــهرداری، کارگــران خدماتــی در ادارات دولتــی به عنــوان نامه رســان، پســت چی، آبدارچــی 
و باغبــان فضاهــای ســبز و کارهایــی خدماتــی از ایــن قبیــل و یــا کارگــران خدماتــی در بیامرســتان در نقــش کمــک پرســتار، کارگــران 
ــی و  ــران توانای ــن کارگ ــه ای ــی ک ــد. در حال ــرار می گیرن ــورد اســتثامر مضاعــف ق ســلف رسویس و رختشــورخانه ی بیامرســاتن را م
ــز  ــور اعرتاضــی نی ــران مذک ــر کارگ ــه اگ ــد؛ چــرا ک ــه ی شــدیدی دیده ان ــون رضب ــن قان ــد. از ای ــان  آوردن آن را ندارن ــه  زب اراده ی ب

ــم« شناســانده می شــوند، می باشــد. ــام »کارفرمایان ــا ن ــه ب ــی ک ــان رشکت هــای خدمات ــِی صاحب ــت حام داشــته باشــند، دول

- در بخش کشاورزی نیز رسمایه داری دولتی ایران سیاست هایی را دنبال می کند که از جمله ی آن می توان به مورد حساس و دقت  
 برانگیز زیر  توجه  کرد. 

کشاورز در سیاست مذبور به  هیچ وجه منی تواند حاکمیتی بر  نوع کشت و مقدار سطح زیر کشت محصول داشته باشد. چرا که 
اداره ی کشاورزی به عنوان بازوی دولت نقش "خان" و "فئودال" قدیم را برای کشوارزان و زحمت کشان بازی می کند و از راه دادن 

وام های کشاورزی به مانند پدر نقش خود را بر کشاورزان گوشزد می کند. 

رسمایــه داری دولتــی  ـ مذهبــی ایــران کــه در قالــب دولت- ملــت خــود را ارائــه می دهــد، علی رغــم متامــی ژســت های 
استعامرســتیزی و اســتقالل طلبانه ی خــود، عمــالً خــود در عرصــه ی اقتصــادی دارای کارکــرد و طرح ســاختی وابســته و مســتعمره 
بــه اقتصــاد و رسمایــه داری امپریالیســتی می باشــد. پــس کارگــران بایــد ابتــدا بــه ســاکن بــر ایــن واقــف شــوند کــه رفتــار و عمــل  
ایشــان بــا یکدیگــر به صــورت جــدی تناقــض دارد و رویکردهایشــان بــه مشــکالت و حقــوق خلق هــای تابــع ایــران و به خصــوص 
ــران در  ــوق کارگ ــع و حق ــا مناف ــی ب ــه کل ــه ب ــری ک ــه می باشــد. ام ــران و زحمت کشــان رویکــردی پوپولیســتی و عوام فریبان کارگ
ــت  ــد در داخــل دولت- مل ــران و خلق هــای زحمت کــش راه  چــاره را بای ــن آگاهــی، کارگ ــر اســاس ای تضــاد مســتقیم می باشــد. ب
اســالمی ایــران جســتجو نکــرده و بــه راهــکار مؤثــر دیگــری متوســل شــوند. از جملــه ی ایــن راهکارهــا و رهیافت هــای غیردولتــی 

ــر اشــاره کــرد:  ــه مــوارد و راهکارهــای زی ــوان ب می ت

- اقدام به تشکیل شوراهای مستقل کارگری و غیردولتی حامیت از اعتصابات دیگر کارگران و تشکالت و اتحادیه ها

- بیــرون آمــدن از خواســته ای رصِف مــادی و صنفــی کــه کارکــردی محــدود و ناقــص دارنــد و روی آوردن بــه گرفــنت حــق و جایــگاه 
در عرصــه ی سیاســی

- کنــار گذاشــنت حالــت تدافعــی کــه در ســی و هشــت ســال اخیــر جامعــه ای کارگــری بــه آن دچــار شــده اند. بدیــن معنــی کــه 
ــوان داشــته اند. ــی اعرتاضــات خــود را عن ــران همیشــه در تنگناهــای شــدید و موقعیت هــای بحران کارگ
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- چشم پوشــی از رشکــت  در انجمن هــا، شــوراها و اتحادیه هــای اســالمِی کار بــا ایــن دیــد کــه این گونــه تشــکیالت مدافــع حقــوق 
و متایــالت دولــت رسمایــه دارِی مذهبــی ایــران می باشــند و عمــالً در هیبــت ضدکارگــری منــود پیــدا می کننــد. 

نتیجه :

بــه  نظــر می رســد کــه بهرتیــن راهــکار در مقابــل چنیــن مشــکالتی کــه بــه  صــورت روزمــره کارگــران و زحمت کشــان بــا آن هــا مواجه 
هســتند، گــذار از تفکــرات و نگرش هــای ســنتی کارگــری پیــش از خــود کــه راه چــاره  را تنهــا در دولــت و رفورم های)اصالحــات( 
ــکاء  ــی در خودآگاهــی و ات ــی نهای ــه چاره یاب ــن موضــوع ک ــه ای ــت دادن ب ــز اهمی ــد. نی ــد، می باش ــال می کردن ــی دنب درون دولت
بــه قــدرت ذاتــی و اراده ی جمعــی خــود کارگــران می باشــد و نــه داشــنت امیــد بــه قــدرت دولــت. چــرا کــه بــا ایــن رویکــرد چنــان 
ــل  ــود حم ــه داری را در درون خ ــتم رسمای ــه سیس ــو درآوردن هرگون ــی به زان ــی توانای ــه به راحت ــد ک ــود می آی ــاوری ای به وج خودب
می کنــد.  در ایــن راســتا بایــد بــا تکیــه بــر نیــروی ذاتــی و جوهری خــو، شــوراهای دموکراتیــک مســتقل خــود را تشــکیل دهنــد و 
هیــچ گاه ایــن نکتــه ی بســیار حســاس و مهــم را از یــاد نرنــد کــه تکیــه بــر متایــزات و فرماســیون های کاذب و دولتــِی کار منی توانــد 
به عنــوان رهیافتــی مطلــوب و کارامــد مــورد اســتعامل قــرار گیــرد. واضــح اســت کــه اگــر اســاس کار تنهــا بــر محــور مشــرتک کار و 
ماهیــت زحمــت و کار فکــری ـ فیزیکــی قــرار گیــرد می توانــد بــه بهرتیــن و مطلوب تریــن نتایــج نائــل آیــد. شــوراهای دموکراتیــک 
کارگــری بایــد خــود را از بروکراتیــزه کــردن و از نظــام سلســله مراتبــی و مرکزگــرا بــودن در تصمیم گیــری ِ شــورایی دور ســاخته و 
تــالش  ویــژه ای را بــر روی آن معطــوف دارنــد؛ چــرا کــه ایــن رونــد باعــث مترکــز قــدرت در یــک فــرد و یــا گــروه در رأس شــورا و 
تشــکیالت ایــن  چنینــی می گــردد. مســئولیت ها و جایگاه هــای اجرایــی افــراد در ایــن شــوراها بایــد انتخابــی و موقــت باشــد و از 
انتصــاب افــراد جــداً جلوگیــری بــه  عمــل آیــد. شــورای رهــری بایــد بــا رأی مســتقیم خــود کارگــران انتخــاب و تشــکیل شــود. بایــد 
مکانیســم انتقــاد و خــود انتقــادی را بــرای جلوگیــری از فســاد و درگیری هــای شــخصی همــواره گســرتش داده و پاس داشــت. بــه 
 لحــاظ مالــی شــوراهای دموکراتیــک کارگــری بایــد خودکفایــی و اســتقالل مالــی را اصــل اساســی بــرای جلوگیــری از نفــوذ دولــت 
ــرده و  ــیس ک ــری را تأس ــدوق کارگ ــی صن ــی مال ــتای خودکفای ــد. و در راس ــش بگیرن ــه آن در پی ــته ب ــه داران وابس ــران و رسمای ای
مســئوالنی از خــود کارگــران کــه بــا رأی مســتقیم خــود کارگــران انتخــاب شــده اند را بــر ایــن صندوق هــا بگامرنــد. بایســت برابــری 
کامــل بیــن کارگــران زن و مــرد به صــورت جوهــری و اساســی وجــود داشــته باشــد و خــود را در کمیتــه ی رهــری و رهــری مشــرتک 
شــوراهای دموکراتیــک کارگــران نشــان دهنــد. کارگــران بایــد مبــارزات و خواســته های صنفــی مالــی خــود را ارتقــا دهنــد و خواســتار 
ــوان یــک  ــاد نــرده و به عن ــارزات خــود از ی ــری اجتامعــی و جامعــه ی دموکراتیــک را هرگــز در مب حــق و حقــوق سیاســی و براب
اصــل اساســی همــواره بــر آن تکیــه کننــد. شــوراهای دموکراتیــک کارگــری الزم اســت کــه بــا دیگــر شــوراها و تشــکیالت کارگــری 
و NGO هــای 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 بــرای آگاهــی و ایدئولوژیــزه کــردن افــکار کارگــران و هــم  چنیــن آمــوزش دفــاع ذاتــی بــرای حفــظ 

منافــع و دســتاوردهای کارگــران بایــد بــه عنــوان رکنــی اساســی همــواره در بــر گرفتــه شــود.

ــا  ــنت ی ــو رف ــی جل ــه معن ــگ ب ــی، جن ــد و آریای ــان هن ــگ و زب در فرهن
ــی  ــی مبتن ــان سیاســی و اجتامعــی، جنــگ عمل پیــش رفــنت اســت. در زب
بــر زور اســت کــه دشــمنان را مجبــور بــه انجــام درخواســت های خویــش 

می کنــد. 

جنگ ها را می توان به دو بخش تقسیم بندی منود:

۱-جنگ سخت افزاری

۲-جنگ نرم افزاری

در جنــگ ســخت افــزاری، ابزارهــای جنــگ تــوپ، تانــک، موشــک، اســلحه 
و ... اســت و رسبــازان ایــن جنــگ معمــوال ژنرال هــا، فرمانده هــا و ... 

ــی دارد.  ــی و جان ــارت های مال ــوال خس ــتند. معم هس

ــوپ و  ــی از ت ــر بحث ــژه، دیگ ــگ وی ــامن جن ــا ه ــزاری ی ــگ نرم اف در جن
تانــک نیســت؛ بلکــه رســانه های صوتــی،  تصویــری، ماهواره  هــا و اینرتنــت 
هســتند کــه در حــال جنگ انــد و رسبــازان هــم دیگــر ژنرال هــا و افــرسان 
هرنمنــدان  کارگردان هــا،  بازیگــران،  روزنامه نــگاران،  بلکــه  نیســتند؛ 
ــوم  ــد. مفه ــش می کنن ــای نق ــه ایف ــتند ک ــانه ای هس ــور رس ــاالن ام و فع
جنــگ نــرم یــا قــدرت نــرم ایــن اســت: "تحوالتــی کــه موجــب دگرگونــی 
در هویــت فرهنگــی و الگــوی رفتــاری مــورد قبــول یــک نظــام اجتامعــی 
– سیاســی می شــود." جنــگ ویــژه نظامــی متشــکل از راهکارهــای متعــدد 
جنــگ بــر علیــه جنبه هــای مختلــف مقاومــت اجتامعــی اســت. پلیدتریــن 
و کریه تریــن جنــگ علیــه جامعــه ی بــرشی اســت کــه از هیــچ قاعــده ی 

ــد.   ــروی منی کن ــی پی ــی و ارزش اخالق

عگید بانه 

 از سخت
گ نرم تر

ـــ
نــ

 ج
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جنــگ ویــژه متشــکل از عرصه هــای متفاوتــی همچــون عرصه هــای سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی می باشــد. در 
ایــن مقالــه می خواهیــم هــدف جنــگ ویــژه ای کــه جمهــوری اســالمی ایــران بــر خلق هــای ایــران و به خصــوص خلــق کــورد اعــامل 

میکنــد را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.

می تــوان گفــت فرهنــگ مقاومــت در طــول تاریــخ و در میــان جامعــه ی  کــورد نقــش اساســی داشــته  اســت. همیــن فرهنــگ موجــب 
ــرار می دهــد،  ــژه مــورد هــدف ق ــگ وی ــه روز شــدن مقاومــت سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی گشــته  اســت. آنچــه نظــام در جن ب
خشــکاندن فرهنــگ مقاومــت و بــه وجــود آوردن خیانــت و تســلیم شــدن در میــان جامعــه می باشــد. اعــامل کننــدگان ایــن جنــگ، 
دولت هــای اســتعامرگر هســتند کــه بــرای بــه دســت گرفــنت جامعــه و انحــراف آن بــه ســوی تســلیمیت و کــج روی  فرهنگــی در متــام 
ــا اعــامل شــدن جنــگ ویــژه بــر خلق هــای ایــران و بــه خصــوص خلــق کــورد پدیده هــای مخربــی  حوزه هــا از آن بهــره می برنــد. ب
ــا در  ــن پدیده ه ــی ای ــت. متام ــته   اس ــمگیری داش ــد چش ــه رش ــاد در جامع ــا و اعتی ــی، فحش ــیب های اجتامع ــت، آس ــون خیان هم چ
ارتبــاط مســتقیم بــا مراکــز جنــگ ویــژه و گرداننــدگان آن اســت و از ایــن مراکــز بــه شــیوه ای هامهنــگ و سیســتامتیک در جامعــه ی 
ــی تجــاوزات نظــام و مبلغــان شکســت،  ــدگان اصل ــژه و مــزدوران بومــی، توجیه کنن ــگ وی ــارص جن ــردد. عن کوردســتان اشــاعه می گ
ــدام، شــکنجه،  ــر اع ــتان در براب ــردم کوردس ــاع مــرشوع م ــه، دف ــه بی رشمان ــه هســتند. کســانی ک ــال و تســلیم شــدن در جامع انفع
تحقیــر و رسکــوب را تــرور قلمــداد کــرده و در تــالش هســتند کــه نظــام را عــاری از گنــاه و بســیار مــرشوع وامنایــی کننــد. عملکــرد 
جنــگ ویــژه، جامعــه ی مــا را در میــان بــرزخ  جنــگ و صلــح قــرار می دهــد کــه در انتخــاب میــان مانــدن و از میــان رفــنت ، دفــاع و 

تســلیمیت منجمــد گشــته اســت. 

در ایــن راســتا سیاســت های جمهــوری اســالمی کــه جهــت بی هویــت منــودن جامعــه و از میــان بــردن ارزش هــای اخالقــی آن مــورد 
ــا  ــم، بســیاری از مقولهه ــران بنگری ــروز ای ــه ی ام ــه جامع ــم و ب ــر کنی ــر کمــی فک ــم. اگ ــی می منایی ــرار می دهــد را ارزیاب اســتفاده ق
برایــامن تضــاد بــه وجــود می آورنــد. بــرای مثــال از خودمــان بپرســیم دولتــی کــه ایــن همــه از مبانــی اســالمی خویــش، خدمــت کــردن 
بــه جامعــه، دفــاع از جامعــه و ارزش هــای آن بحــث می منایــد، چــرا بدیــن شــکل گســرتده انحرافــات اخالقــی در جامعــه  بــه  صــورت 
هنجــار در آمــده اســت و هــر روز نیــز ایــن پدیــده بیشــرت و بیشــرت می شــود؟ چــرا هــر روز بــه میــزان فقــر و بیــکاری مــردم افــزوده 
می شــود؟ چــرا خودکشــی در میــان جوانــان و زنــان بــه امــر عــادی و طبیعــی تبدیــل شده اســت؟ و هــزاران چــرای دیگــر... . اگــر در 
جامعــه ی امــروز مــا خانــواده ای را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم، دیــده میشــود کــه رسپرســت خانــواده بــرای امــرار معــاش بایــد کار پیــدا 
کنــد و خانــواده ای چنــد کســی را مدیریــت کنــد . بــرای کســب درآمــد بایــد مطیــع سیســتم و نظامــی باشــد کــه جمهــوری اســالمی 
بــرای جامعــه تعریــف کــرده و می خواهــد بــرای او کار کنــد و تســلیم او شــود. چــرا کــه در حــال حاظــر بیشــرت کارخانــه و مکان هــای 
کــه مــردم بــرای معیشــت خــود و خانــواده ی خــود بــه آن مراجعــه می کننــد در زیــر ســلطه ی رسمایــه داران و کارگرداننــدگان نظــام 
جمهــوری اســالمی هســتند. رسپرســت خانــواده مجبــور اســت کــه هــر گونــه هتــک حرمــت و دســتور و اوامــر کســانی کــه بــر ایــن 
ــد  ــرد بای ــی را نپذی ــور حقارت هــای اعامل شــده توســط سیســتم دولت ــد. چنانچــه فــرد مزب ــد را تحمــل کن مکان هــا مدیریــت می کنن
ــواده ی فــرد  ــد. خان ــن منی کن ــرود کــه نیازهــای زندگــی او را تامی ــری و ... ب ــی همچــون دست فروشــی، بارب ــال کارهــای کاذب ــه دنب ب
مزبــور بی پولــی و بیــکاری را منی پذیــرد؛ چــون در جامعــه رسپرســت خانــواده مســئولیت اول را نســبت بــه خانــواده دارد و رسانجــام 

مــرد خانــواده منی توانــد ایــن وضعیــت را قبــول کنــد یــا خودکشــی می کنــد یــا بــه مــواد مخــدر روی مــی آورد یــا تســلیم میشــود .

ــواده و معیشــت زندگــی در  ــرای مدیریــت خان ــه دارد. مــادر هــم ب ــدان و کارهــای درون خان مــادر نقــش اساســی در آمــوزش فرزن
جنب  وجــوش اســت. در جامعــه ی ســنتی ایــران زنــان مثــل مــردان منی تواننــد بــه کار هــای بیــرون از خانــه بپردازنــد و دولــت نیــز بــه 
ایــن ذهنیــت بــا توســل بــه قانــون اساســی پــر و بــال می دهــد. ایــن نیــز یکــی از سیاســتهای جنســیت گرایانه ی نظــام می باشــد. نظــام 
ــا ذهنیــت جنســیت گرای خــود کــه مــرد را باالتــر و واالتــر از زن می دانــد در میــان جامعــه وضعیــت وخیمــی  جمهــوری اســالمی ب
را بــرای زنــان به وجــود آورده اســت و دیدگاهــی کــه زن نبایــد از خانــه بیــرون بــرود و در عرصه هــای کاری بیــرون از خانــه مشــغول 
تامیــن احتیاجــات خانــواده باشــد را به وجــود آورده اســت. از ایــن منظــر نگریســته میشــود کــه اگــر زن از خانــه بیــرون بــرود دچــار 
ــان در جامعــه ی  ــری وجــود دارد کــه زن ــد اخالقــی می شــود. حــال آنکــه مثالهــای نقــض کثی آســیب های اجتامعــی و مشــکالت عدی
ایــران می تواننــد تــا حــدی پیــش برونــد. امــا در چارچــوب محدوده هایــی کــه دولــت از پیــش تعیــن کــرده اســت و در بیشــرت مــوارد از 
آن فراتــر منیرونــد. بــه عنــوان مثــال زنــان می تواننــد در مشــاغلی همچــون معلمــی، پرســتاری و مــواردی از ایــن دســت فعالیــت کننــد. 

حــال ایــن پرســش جاریســت کــه چــرا درصــد بزرگــی از مــردان جامعــه بــه دنبــال مســائل جنســی می رونــد و بــه کســانی کــه بــرای 
ــدا  ــرد و رسچشــمه ی آن را پی ــن مســئله را آســیب شناســی ک ــد ای ــد؟ بای ــد، تجــاوز می کنن ــول، تن فروشــی می کنن به دســت آوردن پ

کــرد. اگــر بــه مدرســه ها، بــه دانشــگاه ها، بــه کارگاه هــا، بــه مســاجد و بــه مجالــس خانوادگــی و میهامنی هــا و تاالرهــا و اســتادیوم 
ــا پدیدهــی تفکیــک جنســیتی روبــرو میشــویم کــه در مــکان هــای نامــرده و جامعــه دیــده می شــود.  ورزشــگاه ها و ... بنگریــم، ب
ــر  ــن ام ــه ای ــت . چگون ــیتی اس ــک جنس ــران، تفکی ــی در ای ــای جنس ــکالت و عقدهه ــدن مش ــود آم ــی به وج ــل اساس ــی از دالی یک
ــف  ــس مخال ــوند و از جن ــی جنســیتی می ش ــار جدای ــه دچ ــان از دوران مدرس ــا جوان ــردان ی ــن مشــکالتی می شــود؟ م موجــب چنی
خــود شــناختی بــه دســت منی آورنــد. ایــن مســئله در طــرف مقابل)زنــان( هــم همینطــور می باشــد. ایــن سیاســت تبعــات منفــی بــه 
همــراه خواهــد داشــت. باعــث کشــش بیشــرت جنســیتی، کشــف کــردن جنســیت مخالــف و تحریــک حــس کنجــکاوی، روابــط پنهــان 

ــان دخــرتان و پــرسان، رفتارهــای پرخطــر جنســی و آســیب های عمیــق اجتامعــی می گــردد. ــر خطــر می و پ

اگــر در خانــواده  وضعیــت جوانــان را ارزیابــی کنیــم بدیــن شــیوه اســت: در هــر جامعــه ای جوانــان انــرژی و پتانســیل آن جامعــه 
هســتند. یکــی از مشــکالتی کــه جوانــان روبه رویــش شــده اند، طــرز نگــرش آن هــا بــه زندگــی اســت. تعریــف جوانــان از زندگــی ایــن 
اســت کــه الگوهــای مــادِی تعریــف شــده از ســوی سیســتمهای رسمایــه جهانــی را بــه هــر قیمــت و در هــر ســطحی کــه بــوده، فراهــم 
ســازند. سیاســت هایی کــه دولــت بــر روی جوانــان اعــامل می کنــد عمومــا پدیده هایــی ماننــد بیــکاری، اعتیــاد، بی خالقیــت کــردن، 
ــه  ــوری اســالمی اســت ک ــان یکــی از سیاســت های جمه ــردن جوان ــی و... می باشــد. بســیج ک ــح در خصــوص زندگ عــدم تامــل صحی
بــر روی جامعــه و بــه خصــوص جوانــان اعــامل می شــود. مرحلــه ی اول بســیج کــردن از دوران مدرســه و بســیج دانش  آمــوزی رشوع 
می شــود. دولــت ســعی دارد جوانــان را زیــر اســم دفــاع از کشــور و ملــت ایــران بــه درون بســیج بکشــاند. دانش آمــوز بســیجی از 
هــامن دوران کودکــی بایــد بــرای حاکمیــت ایــران نقــش ســتون پنجــم را ایفــا منایــد. در واقــع حاکمیــت ایــران بــا ترویــج و تشــویق 
فرهنــگ جاسوســی در میــان فــرد فــرد اعضــای جامعــه باعــث از میــان رفــنت بنیادهــای اخالقــی جامعــه کــه بــر مــدار اعتــامد متقابــل 
بنــا شــده  اســت، می گــردد. ایــن رویکــرد باعــث اســتفاده از نیــرو و توامننــدی جوانــان بــه صــورت ابــزاری و ســودجویانه می گــردد.

در ایــن مقالــه ســعی کردیــم کــه مشــکالتی کــه جوامــع ایــران و بــه خصــوص جامعــه ی کــورد، بــر اثــر اجــرای سیاســت های نسل کشــی 
فرهنگــی و عارضه هایــی چــون بســیج و بــی کاری و اعتیــادی کــه نظــام جمهــوری اســالمی بــرای خلق هــای ایــران بــه ارمغــان آورده 
ــوده و  ــام اقشــار و الیه هــای اجتامعــی ب ــه گســرته ی مت ــن سیاســتها ب ــذاری ای ــم. بازهــی تاثیرگ ــرار بدهی ــی ق ــورد ارزیاب اســت را م
ــد  ــه ی بای ــرد؟ در نتیج ــت ک ــت ها مقاوم ــن سیاس ــر ای ــوان در براب ــه می ت ــه چگون ــید ک ــد پرس ــا بای ــت. ام ــال اجراس ــه در ح بی وقف
ابزارهــای محاربهــی نظــام بــا خلق هــا را شــناخت و نیــز دانســت کــه هــر شــخص قســمتی اســت از بســرت حمــالت فرهنگــی، اجتامعــی 
و سیاســی ســاختار دولــت اســت. بدیــن شــکل در وهلــه اول تــوان تشــخیص و بعــد انگیــزه ایســتادگی در برابــر هجــوم بی رحامنــه ی 

نظــام دولتــی در جامعــه شــکوفا می گــردد.
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در ایــن مقالــه ســعی بــر آن گردیــده کــه در مــورد جایــگاه رســانه و نقــش ویــژه ی آن در جامعــه ی 
ــت  ــص دول ــه داری و به االخ ــای رسمای ــت دولت ه ــاوری، در خدم ــن فن ــدگی ای ــب و ابزارش مخاط
ــف رســانه ؛ چیســتی و  ــه تعری ــدا دســت ب ــن راســتا ابت ــم. در ای ــران بپردازی ــوری اســالمی ای جمه
کیســتی مخاطــب و انــواع آن و ســپس تاثیــرات آن بــر نهادهــای اجتامعی-فــردی مــی پردازیــم. بــرای 
پاســخ درســت بــه ایــن پرســش بایــد پویشــی در جزئیــات ریزنهادهــای ســازنده ی اجتــامع و هویــت 
اجتامعی-فــردی کــه رســانه بــه عنــوان جامعــه ی هــدف آن را مخاطــب می  گیــرد؛ انجــام دهیــم. کــه 

ــر اشــاره منــود: ــه پرســش های زی ــوان ب ــان می ت ــن آن از مهم تری

تاثیرات رسانه ها و یادگیری اجتامعی

وامنایی زنان و جوانان در رسانه جمهوری اسامی ایران

رسانه یا Medium به معنی رساندن و رساننده

یکــی از بنیادی تریــن فاکتورهایــی کــه باعــث ارتبــاط و پدیــد آمــدن تجربیــات و همچنیــن 
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مان

س 
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زگ
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ش 
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ادراک محیطــی در انســان و جانــوران می  باشــد؛ مجموعــه  ای از اندام هــای رســاننده اســت کــه عبــارت هســتند از چشــم، گــوش، ؟رسانه 
بینــی، زبــان و پوســت کــه در واقــع نقــش انتقــال دهنــده  و یــا ابــزار رســانه ای را  ایفــاء می مناینــد. داده هــای محیطــی و تصاویــر 
پیرامونــی را بــه مغــز رســانده و در نهایــت جمــع آوری و طبقه بنــدی ایــن داده هــا و نگاره هــا را مغــز بــه عهــده دارد. ایــن عملکــرد 
در چارچــوب و توســط قــرش مغــزی )کورتکــس( و بــه خصــوص لــوب پیشــانی کــه کنــرتل کننــده و تنظیــم کننــده ی توابــع اجرایــی 

و بــا خودلگامــی یــا اتوکنــرتل، برنامه ریــزی، اســتدالل و تفکــر انتزاعــی در ارتبــاط اســت؛ صــورت می پذیــرد.

نکتــه ای کــه مهــم اســت و در رونــد تحقیــق مثمرمثــر محســوب می گــردد، بدیــن قــرار اســت کــه بخشــی از قــرش مغز)مــخ( کــه 
ــادی در نــوع انســان، بزرگ تــر از مابقــی قســمت های دیگــر مغــز اســت. مهــم بــودن ایــن  ویــژه ی بینایــی اســت بــه میــزان زی
موضــوع بدیــن خاطــر اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بخــش حجــم بزرگــی را در بــه  یــادآوری، یادگیــری و تاثیرپذیــری از محیــط 
دارد ، در نتیجــه بخــش بینایــی یکــی از ابزارهــای رســانه ای) Media( اســت کــه بیشــرتین، قدرت مندتــر و قابــل ملس تــر تصاویــر 

و داده هــای محیطــی را بــه انســان انتقــال می دهــد.  

در واقــع بــه هــر یــک از ایــن اندام هــا »رســانه Medium« اطــالق می گــردد. بــه اجــامع آنهــا »ابزارهــای رســانه ای  Media«گفتــه 
ــه  ــون او ب ــان و پیرام ــی انس ــم ارتباطی-انتقال ــت و ارگانیس ــانه در طبیع ــش رس ــد نق ــعی گردی ــث، س ــای بح ــا اینج ــود. ت می ش
ــه معرفــی رســانه های دیگــر کــه جــزء  دســتاوردها و ناقــالن، تجــارب، احساســات، آداب و رســوم و  ــن قســمت ب ــم. در ای پردازی

ــم.   ــد، می پردازی ــانی می باش ــط بیناانس ــوی در رواب ــادی و معن ــته های م خواس

برخی از ابزارهای رسانه را می توان به  صورت زیر نام برد:

• منر, تریبون	

• عکس, کتاب, روزنامه	

• رادیو, تلویزیون, سینام	

• اینرتنت	

سوال اینجاست؛ رسانه چه چیزهایی)سوژه هایی( را انتقال می دهد؟

در اینجــا بایــد یــادآور شــد کــه رســانه در ماهیــت خویش)خودی-خــود( خنثــی قلمــداد می گــردد. ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه 
ایــن رونــد تــا بــه انتهــا نیــز چنیــن اســتمرار دارد. در حقیقــت ابزارهــای رســانه ای بــا توجــه بــه ایــن  کــه تابــع و زیــر نفــوذ کدامیــن 
ــد و دچــار دگردیســی می شــوند. در  ــرار می گیرن ــوی[ ق ــی و مادی-معن ــه ی فردی-جمع ــات ]چهارگان و چــه اهــداف، مقاصــد، نی
ایــن راســتا دارای عملکــرد و شــکل واره ی منفی)مــر( و مثبت)مفیــد( می گــردد. هــامن گونــه کــه گفتیــم، رســانه نقــش شمشــیر 
داموکلــس)Damocles( را بــازی می کنــد 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، رســانه  های دیــداری و شــنیداری از درجــه ی اهمیــت فراوان تــری برخــودار می باشــد 
بــه دو دلیــل:

  طبــق تحقیقــات انجــام گرفتــه انســان یــا جانــور ۹۰ درصــد تغییــرات محیــط پیرامونــی خــود را بــا توســل 	 
بــه دو انــدام › چشــم‹ و ›گــوش‹ بــه مغــز منتقــل می کنــد.

ــه 	  ــت و ب ــی بازیاف ــز از توانای ــری در مغ ــی و تصوی ــزرگ بخــش حافظــه ی صوت ــه خاطــر حجــم ب انســان ب
ــان  ــی، زب ــی بخش هــای رســانه ای همچــون بین ــری بیشــرتی برخــوردار نیســت و از مابق یادســپاری و یادگی
ــق  ــری و ارتباطــات انســانی و ارتباطــات اجتامعــی از طری ــری ، یادگی ــد می باشــد. تاثیرپذی و پوســت بهره من
دیــداری و یــا مشــاهده ای راحت تــر و رسیع تــر صــورت می گیــرد. ایــن موضــوع بــه خاطــر قابلیــت رســانه ی 
ــث  ــن باع ــزد. ای ــر می انگی ــداری را در مخاطــب ب ــی و همزادپن ــات این هامن ــنیداری،  احساس ــداری و ش دی

ــوذ بیشــرتی در مخاطــب می شــود.  عمــق نف

ه 
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بــا توجــه بــه ایــن گفته هــا تصاویــر دریافتــی و امــر مشــاهده، یکــی از ارکان اساســی یادگیــری و الگوپذیــری در انســان و اجتــامع 
ــه پیــش کشــیده  ــون ب ــداری و شــنیداری همچــون تلویزی ــه بحــث رســانه ی دی انســانی محســوب می گــردد. در ایــن محوریــت ب

می شــود. در اینجــا جــای دارد کــه بــه مختــری در خصــوص تلویزیــون نــگاه بیندازیــم.

شــاید بتــوان گفــت کــه پــس از اخــرتاع دوربیــن عکاســی کــه بــه گفتــه ی برخــی از صاحــب نظــران »جهــان و انســان را بایــد قبــل و 
بعــد از اخــرتاع دوربیــن عکاســی مــورد بررســی قــرار داد«. ایــن نشــان از عمــق تاثیــر بــر هویــت فــردی و هویــت جمعــی کــه یــک 
پدیــده در تاریــخ می گــذارد. ایــن مقطــع زمانــی را وادی مشــرتک تکنولوژی-اجتــامع می تــوان یــاد کــرد. بــا گــذار از ایــن مقطــع 
)۱۸۱۶ جــوزف نییپــس، ویلیــام تالبــوت، مخرتعــان دوربیــن عکاســی بــه شــکل امــروزی آن( بــه زمــان حاکمیــت پــرده ی ســفید و 
مســحورکننده ی ســینام پــای می گذاریــم. بــرادران لومیــر در ســال ۱۸۹۵ ســینامتوگراف )اولیــن دوربیــن فیلــم بــرداری( را اخــرتاع 
ــان دوران کالســیک و مــدرن دانســت.  ــوان شــکنگاه می ــن دوران را می ت ــد. ای ــرن بیســتم می خوانن ــد. ســینام را معجــزه ی ق کردن

تفــاوت میــان دو جهان بینــی را بایــد  ساکن-ایســتا و پویا-متحــرک نــام نهــاد.

آغاز امپراتوری سینام و تلویزیون

ظهــور ســینام آغــازی بــر پایــان ســکون و عکس هــای تــک مــنت، تــک پیــام، تــک تاویــل و حقیقــت منجمــد شــده دانســت.  امــا 
آغــاز بــر چــه چیــز؟ 

 توهم واقعیت پندارِی، امر مجاز 	

 دیــدن جهــان رویدادهــا و معناهــا از دیــدگاه و پنجــره ی فــرد یــا گروهــی دیگــر، ایــن باعــث تاثیرپذیــری و 	
الگوپذیــری از تصاویــر دریافتــی 

 در واقــع توهــم حرکــت را در بیننــده بوجــود می آورنــد، تصویــر متحــرک )ســینام، تلویزیــون( از مجموعــه ای 	
از قاب هــای انفــرادی تشــکیل شــده اند کــه زمانــی کــه بــه رسعــت و پشــت رسهــم منایــش داده می شــوند، 

حــس و تصــور حرکــت را مخاطــب پدیــد مــی آورد.

 ــن دارای 	 ــا برای ــرد. بن ــاد ک ــوان ی ــا می ت ــا اجــامع هرنه ــم ی ــوان هــرن هفت ــه عن ــوان ب ــینام می ت ــا از س اساس
گســرته و عمــق معنایــی و ادراکــی نســبت بــه دیگــر هرنهــا دارا می باشــد. ایــن موضــوع باعــث ایــن پدیــده 
می گــردد کــه مخاطــب بــا توجــه بــه ایــن گســرته  و زمینه هــای فکــری خویــش دســت بــه بــاز معنادهــی بــه 

مــنت تصویری)فیلــم( می شــود، ایــن را تاویــل، تفســیر و ادراک شــخصی را پدیــد مــی آورد. 

 ــوذ 	 ــق نف ــث عم ــده، باع ــش گردی ــود در تصاویرپخ ــب موج ــا مطال ــی ب ــاس این هامن ــداری و احس همزادپن
پیام هــای گنجانــده در آن می گــردد. منظــور از عمــق نفــوذ پیــام  تاثیــر ایــن مفاهیــم بــه ضمیــر ناخــودآگاه 

انســان و بــه کنــرتل گرفــنت احساســات، باورهــا و ادراکات بــه صــورت غیرمســتقیم  

ایــن نکتــه ای بنیادیــن در بحــث ارتباطــات محســوب می گــردد، کــه هــر منت)شــنیداری، دیــداری، نوشــتاری، رفتــاری( دارای معانــی 
و پیام هــای مختــص بــه خــود می باشــند. در اینجــا بــرای توضیــح کامل تــر بایــد بــه گفتــه  یکــی از صاحــب نظــران ارتباطــات اشــاره 
کنیــم» پیــام شــامل هــر نوشــته، تصویــر و حتــی صــدا اســت و هــر پیــام پدیــده ای منحــر بــه فــرد اســت؛ اگرچــه پیــام واحــدی 

بارهــا خلــق گــردد، چراکــه یــک پیــام منی توانــد دقیقــا از هــامن راه قبــل یــا بــا زمینــه پیشــین ارســال، تکــرار و دریافــت شــود«.

کشف شوکران؛ جادوی تصویر

در حقیقــت کشــف اســتعدادهای بل القــوه درون ســینام یــا تصاویــر و گســرتده  تر و ارتقــاء آنهــا بــه ســطح تاثیرگــذار و فلج کننــده 
ــان حکومــت  ــان ۱۹۳۳ و در زم ــه آمل ــردد  ب ــاز می گ ــه داری و متامیت خــواه ب ــه در خدمــت دولت هــا و حکومت هــای رسمای ای ک
رایــش ســوم یــا آملــان نــازی بــاز می گــردد. در ایــن موقعیــت زمانــی و مکانــی بــود کــه حــزب نــازی بــه قــدرت و عمــق نفــوذ رســانه 
و خــواص پیام رســانی ایــن پدیــده ی جــوان و تــازه ظهــور پــی بــرد. در ایــن راســتا در ســدد برســاخت ســازمانی بســیار مرکزگــرا کــه 
وظیفــه وجــودی و خــط مشــی آن بــر اســاس تســلت و نظــارت کامــل و فراگیــر بــر متامــی حوزه هــای فکــری و زیســتی جامعــه ی 

 Reichsministerium für((آملــان گــردد، کردنــد. ایــن کارکــرد در بنیــان نهــاد و ســازمان وزارت رایــش ســوم، مــردم و پروپاگانــدا
Volksaufklärung und Propaganda کــه دکــرت پــاول یــوزف گوبلــز را در رأس خــود داشــت و مســئول نظــارت بــر مطبوعــات 
و فرهنــگ آملــان بــود. در ایــن میــان چنــد نکتــه در اهــداف طرح ســاخت ایــن ســازمان رســانه ای و تبلیغاتــی مهــم اســت کــه بــه 

ــد: ــر می باش رشح زی

 تولیــد برنامه هــا بــر اســاس اصــل تولیــد تقاضــا در مخاطبیــن یــا جامعــه بــا توســل بــه اهــرم تبلیغــات و در 	
ــه و فیلم هــای  ــب برنام ــش در قال ــژاد پرســتانه ی خوی ــق تفکــرات و اهــداف ن ــه عرضه منــودن و تزری ادام

ســاخته شــده

 در ایــن دوران مــا شــاهد گــذار از رویکــرد شــعاری و فرمالیســتی در تولیــد و ســاخت فیلم هــا و تولیــدات 	
فرهنگــی هســتیم و ورود بــه دورانــی کــه مفهــوم و هــدف اثــر بــه شــیوه ای پیچیــده و در الیه هــای زیریــن 
ــه جامعــه ی هــدف و مخاطــب   ــی ک ــد برنامه های ــن رویکــرد بیشــرت در تولی ــده شــده اســت. ای ــر گنجان اث
آنهــا مشــخص بــود روی داد. منــون عینــی ایــن موضــوع را در تولیــد برنامه هایــی کــه بــرای خانواده هــای 
آملانــی در وزارت تبلیغــات آملــان نــازی مشــاهده کــرد. تولیداتــی کــه درون مایــه ی بیشــرت آنــان بــا محوریــت 

نســتالوژی و حــرست زندگــی روســتایی منطقــه ی باواریــا خالصــه  می گردیــد.

 اشــاعه ی تفکــر و امتســفر ذهنــی تــرس از دیگــری یــا بیگانــه معرفــی قومیت هــا همچــون یهودیــان و دیگــر 	
قومیت هــای آملــان و همچنیــن دگراندیشــان و کمونیســت ها بــه عنــوان خائــن و نفــوذی 

 اســتیال، تحکیــم و بســت هــر چــه بیشــرت اقتــدار هیتلــر و حــزب نــازی و گســرتش ذهنیــت دولت-ملت»یــک 	
دولــت، یــک ملــت، یــک پرچــم« 

 ــر متامــی عرصه هــای زیســتی 	 ظرفیت ســازی در راســتای تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری بلنــد مــدت و عمیــق ب
و روانــی مــردم 

 پدید آوردن ذهنیت و تفکر یکسان و همگون مردم یا توده سازی جامعه	

بــرای روشــن شــدن بیشــرت موضــوع منونــه ای را در ایــن رابطــه می آوریــم، تولیــد فیلــم تبلیغاتــی بــه نــام پیــروزی اراده کــه ســاخته 
فیلم ســاز آملانــی لنــی ریفنشــتال دربــاره و بــا محوریــت کنگــره حــزب نــازی در ســال ۱۹۳۴ در نورنــرگ می باشــد. درون مایــه ی 
ایــن فیلــم در بــر دارنــده ی ســخرنانی عــده ای از رسان حــزب نــازی از جملــه آدولــف هیتلــر می باشــد. پیــروزی اراده در ســال ۱۹۳۵ 
اکــران شــد. ایــن فیلــم جنبه هــای هــرنی، تبلیغاتــی، خــری و سیاســی اســت و هامن گونــه کــه گفتیــم تولیــدات رایــش بــا نظــارت 
گوبلــز بــه صــورت غیرمســتقیم مفاهیــم مــورد نظــر سیســتم را بــه آحــاد مــردم تزریــق می منــود. متامــی هزینه هــا و تالش هــای 
ــه اعــامل می گــردد. در  ــردازی فرد گرایان ــرای الگوپ ــری رســانه ب ــه کارگی ــرتل و ب ــه داری و فاشیســتی در راســتای کن کــه دول رسمای
واقــع بــرای همراســتایی و یکــی  منــودن فضــای فکــری و زیســتی جامعــه انســانی بــا مطالبــات و خواســته های آنــان کــه بــر اســاس 
ســود و قــدرت بیشــرت پایــه ریــزی شــده اســت. البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن اســتفاده ی ابــزاری از رســانه تنهــا مختــص بــه 
ــزار رســانه و  ــری و سوءاســتفاده از اب ــه بهره گی ــا اقــدام ب ــت بریتانی دولــت فاشیســتی رایــش ســوم منی باشــد. پیــش از آملــان دول

ــد.  ــوان دی ــز در بی بی ســی می ت ــن بحــث را نی ــد ای ــرم گردی ــام خــود در قالب هــای ن ــق پی تزری

The British Broadcast-(»ــدود ــئولیت مح ــا مس ــا ب ــخن پراکنی بریتانی ــت س ــام »رشک ــا ن ــال ۱۹۲۲ ب ــر س ۱۸ اکت ــی در  بی بی س
ــا دریافــت پروانــه ســلطنتی  ــا« ب ing Company Ltd( بنیــان گذاشــته شــد. در ۱۹۲۷ تحــت عنــوان »بنــگاه ســخن پراکنی بریتانی
ــن  ــرد. هــدف بنیادی ــت ک ــه فعالی ــا رشوع ب ــور خارجــه ی بریتانی ــر نظــر وزارت ام ــی، وابســته و زی ــک رشکــت دولت ــه ی ــل ب تبدی
ــع  ــای رسی ــاد رویکرده ــا ایج ــت ت ــدف اس ــه ه ــری جامع ــاختار فک ــازی در س ــی ظرفیت س ــرت در پ ــی ، بیش ــودی بی بی س و وج
رفتــاری در مخاطبــان خویــش می باشــد. بدیــن معنــی کــه ایــن رســانه مزبــور رویکــردی بلنــد مــدت در راســتای عمــق نفــوذ هــر 
ــار و دراز  ــر تســلت متــام عی ــن راهــکاری ب ــه اســت. ای ــش گرفت ــان متامــی اقشــار و الیه هــای اجتامعــی در پی چــه بیشــرت در می
مــدت و ماندگارتــر در میــان جوامــع اســتعامری هــدف، محســوب مــی گــردد. ایــن هــدف بــه صــورت آشــکاری بــا  اهــداف دیگــر 
رســانه های رسمایــه داری متفــاوت اســت. ایــن نظــرگاه در ارتباطــات رســانه ا ی بریتانیایــی؛ بــدور از شــعارزدگی، عمیــق و پیرشونــده 
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ــوع برخــورد رســانه ای بیشــرت از دیگــر بنگاه هــا و رشکت هــای خــری اســت.  ــن ن ــی داداه هــا در ای اذهــان عمومــی و مانای

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم دول  فاتــح بــه تجمیــع نظــری دربــاره ی دســت یافته هایی کــه در طــول جنــگ گــرد آورده بودنــد 
رســیدند. در واقــع در ایــن نتیجه گیــری و بازخوانــی و یادگیرهــای کــه از وزارت تبلیغــات و مــردم آملــان نــازی کســب منودنــد نقــش 
ــه ی آن عرصه هــا و حوزه هــا فکــری و زیســتی  ــاء همه جانب ــا ارتق ــا  بازخوانی هــا را همــراه ب ــد داشــت. آنه ــن رون بســزایی در ای
بر آمدنــد. پایــان دولــت رایــش ســوم، رسمایــه داری بین امللــل را بــه نتیجــه ی گــذار از الگــوی مدرنیتــه کــه شکســت خورده، خشــک 
 Bretton( و بــی روح بــود رســانید و رفــنت بــه طــرف پســت مدرن یــا فــرا مــدرن منــود. ایــن رویکــرد از تبعــات سیســتم برتــون وودز

ــاز می گــردد. Woods system( 1942 ب

پــس از ایــن دوران رسمایــه داری بــه دوران امپریالیســم-رسمایه داری دخــول می کنــد. امپریالیســم بــه قــدرت جهان گســرت 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 می گیــرد. ایــن اســتیال بــرای شــکل دهی هویــت فــردی و اجتامعــی 
جهــان می باشــد. اختــه منــودن فکــری و ناتوانــی فیزیکــی و در نهایــت از خــود  بیگانگــی از خویــش، جامعــه و جهــان پیرامونــی، در 

ــد.  ــه داری می باش ــرتاتژیک رسمای ــگاه اس هدف

بحــث رســانه در زیــر گــروه عرصــه ی فرهنگی-اجتامعــی قــرار می گیــرد. منــون بیرونــی آن بــروز مقطــع پســت مدرنیتــه کــه زیــر 
چــرت امپریالیســم اســت. نشــانه های هویتــی پســت مدرنیتــه بــه ســه فــرم بــروز می کنــد، از جملــه 

• 	 )Bell, 1976( )رنگ باخنت عقیده و ایامن به تبیین های عقالنی )علمی

• افــول اهمیــت و مرکزیــت کار در زندگــی روزمــره و پیدایــش جامعــٔه پســاصنعتی کــه مبتنــی بــر مرف گرایــی و فراغــت 	
 )Featherstone, 1991( .است

• 	Kell-( تقــدر رو بــه افزایــش رســانه هــا در بــه گــردش در آوردن کرتــی از تصاویــر و متــون در میــان مخاطبــان جهانــی
 )ner ,1995; Ang 1996

هــامن طــور کــه می دانیــد یکــی از ارکان و شناســه های دوران اکنــون، رســانه اســت و قــدرت و نفــوذ آن در خدمــت رسمایــه داری 
جهانــی و بخصــوص آمریــکا قــرار دارد. بــا پیرشفــت تکنولــوژی و ظهــور ماهــواره و در نهایــت روی کار آمــدن پدیــده ای بــه نــام 
ــر متامــی عرصه هــای زیســتی، ســاحت خــودآگاه و  ــن معنــی کــه ب ــر بدی ــر شــد. تنگ ت ــر و تنگ ت ــازل رســانه ای کامل ت اینرتنــت پ
ناخــودآگاه جامعــه تاثیــر دارد. ایــن تاثیرگــذاری از طریــق مببــاران اطالعاتــی و تبلیغاتــی بــرای کانالیــزه منــودن رفتارهــای مخاطبــان 
و همچنیــن بــرای تاثیرگــذاری هرچــه بیشــرتاقدام بــه آمارگیــری و تحلیــل منــودن عکس العمــل بیرونــی مخاطبــان خــود می کننــد 
ــق شناســایی جامعــه ی  ــن عمــل را  از طری ــان رســانه، ای ــد. صاحب ــادی رصف می منای ــی زی ــن راه  تــالش و هزینه هــا ی مال و در ای
ــان  ــرای ارباب ــن اســت مخاطــب کیســت؟ و چــرا ب ــن ای ــد. ســوال بنیادی ــان تشــکیل دهنــده ی آن انجــام می دهن هــدف و مخاطب

ــم اســت؟ ــان مه ــه ای و بومــی( شناســایی منــودن آن ــی، منطق رشکت هــای رســانه ای رسمایه داری)بین امللل

مخاطب کیست؟

 مخاطــب شــام هســتید؛ هــر روز، هــر دقیقــه و هــر لحظــه شــام را بــه عنــوان مخاطــب قلمــداد می کننــد. شــام هیــچ اراده ای 
ــد.  ــول ایــن سوژه شــدگی نداری ــا عــدم قب ــول ی ــرای قب ب

در واقــع هــر متنی)هــرنی، شــنیداری، تصویــری، نوشــتاری( کــه از جانــب فــرد یــا گروهــی پدیــد می آیــد، هنگامــی تبدیــل بــه پیــام 
و یــا اثرهــرنی و مثمرمثــر و تاثیرگــذار خواهــد شــد، کــه فــرد یــا اجتامعــی آن را مشــاهده کننــد و مــورد خوانــش قــرار دهــد. در 
حقیقــت گیرنــده ی پیــام رشکت هــای رســانه ی را مخاطــب می نامنــد. در ایــن راســتا بــرای تاثیرپذیــر منــودن هــر بیشــرت مخاطــب 

یــا مخاطبــان، مــنت یــا پیــام نهفتــه در اثــر بایــد بــر اســاس فاکتور هــا و ویژگی هــای مخاطبــان طرح ریــزی گــردد.

ــناخت  ــی)Hartley( در کتاب ش ــرده اســت. هارتل ــف ک ــر توصی ــه ای دیگ ــه گون ــی را ب ــب ذهن ــن مخاط ــک ای ــات آکادمی مطالع
خــر )Understanding News1982( هفــت نــوع مشــخصه در مــورد ایــن مخاطــب ذهنــی بــر می شــمرد کــه بــه تولیدکننــدگان 

ــا او همــراه شــوند: ــرده و ب ــف ک ــت اجتامعــی مخاطــب خــود را تعری ــد موقعی رســانه ها کمــک می کن

 تصویر از خود	

 جنسیت	

 گروه سنی	

 خانواده	

 طبقه	

 ملیت	

 قومیت	

فیســک )Fiske( در کتاب فرهنــگ تلویزیــون )Television Culture1987( چهــار مشــخصه دیگــر بــه ایــن هفــت مشــخصه اضافــه 
مــی کنــد:

 تحصیالت	

 دین	

 عقاید سیاسی	

 موقعیت )جغرافیایی( 	

هارتلــی تاکیــد کــرد کــه گاهــی ممکــن اســت برخــی از ایــن مشــخصه ها بــا یکدیگــر ترکیــب شــوند یــا بــا هــم در تعــارض قــرار 
ــواع قومیت هــا )هارتلــی 1982:69( همچنیــن  ــه ملیــت و برخــی از ان ــال، برخــی مفاهیــم مربــوط ب ــه طــور مث داشــته باشــند؛ ب
مشــخص نیســت ایــن مشــخصه ها تــا چــه حــد بــا هــم برابــر هســتند و در موقعیت هــای خــاص کــدام یــک بــر دیگــری برتــری 

دارد.

ــار، فیلم هــا، رسیال هــا، موزیک هــا و در  ــه ایــن مــوارد و فاکتورهــا اربابــان رســانه ای اقــدام بــه تولیــد برنامه هــا، اخب ــا توجــه ب ب
ــرد. در  ــورت می گی ــد ص ــش تولی ــه ی پی ــا در مرحل ــن فاکتور  ه ــردن ای ــاظ ک ــد. لح ــانه ای می مناین ــوالت رس ــد محص ــک کالم تولی ی

اینجــا بهــرت اســت منونــه  ی بــرای عینــی  منــودن موضــوع بیاوریــم:

ــام  ــه ن ــی ب ــنونده فرض ــک ش ــت)Independent Local Radio( ی ــی ایندیپندن ــو محل ــوز در رادی ــان کارآم ــه 1980 مجری در ده
»دوریــن« داشــتند. بــه آن هــا گفتــه مــی شــد کــه او را بــه عنــوان شــنونده منونــه در نظــر بگیرنــد. بــه آنهــا همچنیــن در مــورد 
ــه و همــرس دوریــن توضیــح داده مــی شــد. او فــردی تحصیــل کــرده و باهــوش اســت کــه ممکــن  ســن، عالیــق، عادت هــا، خان
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 آن هــا بایــد مطمــن شــوند او آنچــه در رادیــو گفتــه می شــود را می فهمــد و می توانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد. 

از آنهــا خواســته می شــد، بــه گونــه ای در مــورد دوریــن و همــرس او صحبــت کننــد؛ گویــی کــه آن دو را مــی شناســند.

ــرد  ــه داری از رویک ــانه های رسمای ــالدی رس ــس از 1945 می ــه پ ــود ک ــان من ــوان بی ــراز آن شــد، می ت ــر اب ــه ســعی ب هــامن طــور ک
توده محورانــه ی کــه بــر اصــل توده-مخاطــب تاکیــد داشــت و منــون برونــی خــود را در وزارت پروپاگانــدا آملــان نــازی می شــود، 
مشــاهده کــرد؛ گــذار کــرد و رویکــرد و جامعــه ی هــدف خــود را بــه شــکلی هدفمندتــر و نقطه ای تــر انتخــاب و در همیــن مبنــا 
ــع بســیار حســاب شــده و تخصصــی و  ــد. در واق ــد برنامــه می مناین ــه تولی ــس از آن رشوع ب ــد و پ ــه تحقیقــات پیش تولی ــدام ب اق
ــد در اینجــا  ــه را بای ــد. نکت ــق رســانه می گوین ــن را مهندســی فرهنگــی از طری ــد. ای ــد می کنن ــه تولی هدف گــذاری شــده دســت ب
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ــری فــرد فــرد جامعــه  ــری و بخصــوص فرهنــگ پذی ــر روی کلمــه ی هنجارپذی ــات رســانه ای دولت هــا ب ــادآور منــود کــه در ادبی ی
ــردد.  ــی می گ ــد فراوان تاکی

استوارت ازکمپ، در کتاب  روانشناسی اجتامعی کاربر به رصاحت بیان می مناید که:

فرهنــگ پذیــری عبــارت اســت از فرآینــد القــا و تقویــت ارزش هــا، باورهــا، ســنت ها و معیارهــای رفتــاری، و دیــدن واقعیتــی کــه 
توســط اعضــای یــک فرهنــگ خــاص پذیرفتــه شــده  اســت.

ــه  ــن مقال ــای ای ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــی؟ در اینج ــوع  فرهنگ ــه ن ــدام و چ ــه  ک ــن اســت ک ــید ای ــد پرس ــه بای پرسشــی ک
بــه لحــاظ موضوعــی پاســخ بــه ایــن پرســش را بــه زمــان دیگــری محــول می کنیــم. امــا تنهــا یــک نکتــه وجــود دارد فرهنــگ در 
ــا توجــه بــه مــکان زیســت انســانی شــکل گرفتــه و مــورد قبــول و مرشوعیــت اجتــامع انســانی قــرار  بــازه ی زمانــی بلندمــدت ب
ــردم  ــودن م ــری  من ــری و هنجارپذی ــوب فرهنگ پذی ــه در چارچ ــای ک ــا و بحث ه ــف عملکرده ــن تعری ــه ای ــا ب ــس بن ــرد. پ می گی
انجــام می پذیــرد زیرمجموعــه ی مهندســی فرهنگــی اســت. ماهیــت ایــن امــر در ذات اشــتباه و فتنــه بــر انگیــز و تغییــر از بــاال 
بــه حســاب می آیــد. ایــن تغییــر از بــاال نتیجــه ی نــگاه از بــاال اســت کــه در جوهــر آن نوعــی از ســلطه و تابعیــت نهفتــه اســت. 
در واقــع دولت هــا و رشکت هــای رســانه ای وابســته بــه آنهــا هویتــی را کــه در خدمــت فــزون کــردن قــدرت و ســود  آنــان کمــک 
منایــد؛ ترویــج و ســعی در اشــاعه ی آن دارنــد. در ایــن شــیوه اهمیتــی بــه باورهــا، خــرد و آگاهــی جمعــی مخاطبــان داده منی شــود. 
ــد  ــه دارن ــی و جامعه گریزان ــتی ضدفرهنگ ــی( سیاس ــی و بین امللل ــه داری )دولت ــانه های رسمای ــم چندرس ــای عظی ــا رشکت ه اساس
ایــن کارویــژه را بــا اســتفاده از جاذبه هــای دیــداری و شــنیداری یــا هــامن جلــوه ویــژه و وارونــه نشــان دادن واقعیــت و تبلیــغ 
ــوام چامســکی  ــن کار را انجــام می دهــد. در حقیقــت ن ــان ای ــی و کاالوارگــی جنســی انســان و بخصــوص زن ــگ مرف گرای فرهن
معتقــد اســت کــه »بخشــی از عملکــرد ســیادت طلبانه یــا هژمونیــک رســانه ها ایــن اســت کــه بــا خــوراک رســانه ای خاصــی کــه 
ــدون  ــب ب ــه مخاط ــبک ک ــای س ــند و رسگرمی ه ــای عامه پس ــی، رسیال ه ــب ورزش ــروف، مطال ــراد مع ــی اف ــایعات زندگ ــامل ش ش
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

هــامن گونــه کــه در پیشــرت توضیــح دادیــم رسمایــه داری و رشکت هــای چندرســانه ای وابســته بــه آن بــه نوعــی تغییــر رفتــار را پــس 
از دهــه  ی ۵۰ میــالدی انجــام دادنــد. در واقــع  از سیاســت پخــش و نحــوه ی ارتباطــی ســخن پراکنی)broadcasting( در برخــورد 
بــا مخاطبــان گــذار منــود و محدودفرســتی )narrowcasting( را جایگزیــن رفتــار رســانه ای پیشــین گردیــد. شــیوه ی ســخن پراکنی 
بــه شــکلی گســرتده و شــدید در دهه هــای پیــش از 1945 میــالدی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. دولــت رایــش ســوم از ایــن شــیوه 

ارتباطــی بــه میــزان زیــادی بــرای تزریــق مفاهیــم نژادپرســتانه ی خویــش بهــره بــرد. 

 ســخن پراکنی یــا همه فرســتی)broadcasting( پخــش و انتشــار پیام هــای شــنیداری و یــا دیــداری بــه مخاطــب اســت. مخاطــب 
ــان اســت. ســخن پراکنی بخــش  ــا جوان ــودکان ی ــالً ک ــی از کل، مث ــه ی نســبتاً بزرگ ــر مجموع ــا زی ــد ی ــردم باش ــوم م ــد عم می توان
ــان را محدودفرســتی  ــٔه بســیار باریــک از مخاطب ــرای یــک دامن بســیار بزرگــی از رســانه های گروهــی را می ســازد. ســخن پراکنی ب

یــا باریک فرســتی )narrowcasting( می گوینــد.

ــگاه مهمــی برخــودار  ــد متامــی برنامه هــای پخــش شــده از رســانه  از جای ــد و تولی ــه ی پیــش تولی محدودفرســتی اکنــون در مرحل
ــد و در  ــیم می کنن ــر تقس ــدای از یکدیگ ــیتی ج ــی و جنس ــای قوم ــا و گروه ه ــه الیه ه ــه را ب ــه جامع ــورت ک ــن ص ــت. بدی اس
ــت  ــودکان از اهمی ــان و ک ــان، زن ــتا جوان ــن راس ــد. در ای ــدف می  کنن ــروه ه ــی در گ ــد و مخاطب یاب ــه تولی ــدام ب ــه ی آن اق نتیج

ــد. ــادی برخوردارن زی

در واقــع کــودکان یادگیــری بیشــرتی از طریــق مشــاهده تلویزیــون دارنــد و امــوری ابتدایــی و اولیــه مثــل محبــت کــردن یــا تنــازع 
و پرخاشــگری از ایــن طریــق آموختــه می شــود. از طــرف دیگــر چــون برخــالف کــودکان کــه نظــارت بیشــرتی بــر رفتــار ارتباطــی 

و رســانه ای آنهــا اعــامل می شــود؛ نوجوانــان ممکــن اســت کمــرت مــورد نظــارت قــرار گیرنــد و نیازهــای جدیــدی هــم بــه اقتضــای 
ســن در آنهــا پیــدا می شــود. رفتارهــای پرخاشــگرانه را ممکــن اســت از طریــق تلویزیــون یــا فیلــم بیاموزنــد بــه ویــژه اینکــه در 
محیــط واقعــی مدل هــای رفتــار پرخاشــگرانه کمــرت قابــل مشــاهده اســت. در مــورد افــراد میانســال ممکــن اســت تلویزیــون بــه 

صــورت منبــع یادگیــری مشــاهده ای، رفتارهــای بهداشــتی، ایمنــی یــا سیاســی دیــده شــود.

سوالی که اینجا به ذهن خطور می کند این است که نقش و جایگاه ایران در عرصه ی رسانه ای به چه شکل است؟ 

 ایــن موضــوع را می بایســت بــا توجــه بــه رشایــط سیاســی حاکــم بــر ایــران مــورد بررســی قــرار داد. بــر همیــن اســاس می تــوان 
دیــدگاه و سیاســت راهــردی پخــش رســانه ای جمهــوری اســالمی ایــران بــه صــورت کلــی بــه دو دوره یــا مقطــع زمانــی تقســیم 

ــود: ــوان من می ت

• دیدگاه و سیاست راهردی پخش رسانه ای از دهه ی ۲۰ دهه ی ۷۰ خورشیدی	

• تغییــر زیربنــای در سیاســت و راهــرد رســانه های دیــداری و شــنیداری خــود را پــس از دهــه ی ۷۰  	
خورشــیدی می تــوان بررســی کــرد

تاریــخ رســانه در ایــران در دوران معــارص بــاز می گــردد. بــه افتتــاح  »رادیــو ایــران«  در ۴ اردیبهشــت ۱۳۱۹ بــه مدیریــت عیســی 
ــی و  ــی همچــون اخبار)داخل ــو برنامه های ــن رادی ــه داشــت. ای ــران در طــول روز 5 ســاعت برنام ــو ای ــردد. رادی ــاز می گ ــق ب صدی
خارجــی(، موســیقی ســنتی و غربــی، بحث هــای مذهبــی و ورزشــی و همچنیــن اقتصــادی و سیاســی پخــش می کــرد. بــا توجــه بــه 
تخمیــن مرکــز آمــار ایــران در ســال 1355 میــزان شــنونده ی رادیــو در ســطح ایــران بــا تفکیــک جمعیــت شــهری و روســتای بدیــن 
قــرار بــود کــه حــدود ۷۶% جمعیــت شــهری و ۴۵% جمعیــت روســتایی بــه رادیــو دسرتســی داشــتند. ایــن نشــان از تاثیــر و نفــوذ 
رادیــو در میــان مــردم بــود، چــرا کــه یکــی از ویژگی هــای رســانه ای رادیــو ایــران در آن زمــان بــه لحــاظ رفتــاری برســاخت امتســفر 
فــرا خلقــی و در هــامن حالــت بــه شــیوه ای روبنــای اقــدام بــه معرفــی فرهنــگ خلق هــای دیگــر ایــران منــود، البتــه بــا طعــم غالــب 
فرهنــگ فارســی ایــن امــر را انجــام مــی داد. پــس از تاســیس رادیــو بــا فاصلــه ای 27 ســاله؛ تلویزیــون ملــی ایــران در روز ۱ فروردیــن 
۱۳۴۶ رســامً افتتــاح گردیــد. دوران تصویــر در ایــران بیشــرت بــرای اشــاعه ی فرهنــگ و تبلیغــات کاال هــای مرفــی تولیــد غربــی در 
ــن مقطــع  ــال در ای ــه طــور مث ــران صــورت داد. ب ــه در ناخــودآگاه خلق هــای ای ــق افــکار وطن پرســتانه و ملی گرایان ــران و تزری ای
ــوان گفــت کــه در حــدود ۴۰% برنامه هــای تلویزیــون خارجــی و وارداتــی  ــد و پخــش داخلــی می ت ــزان تولی ــه لحــاظ می زمانــی ب
بودنــد و برنامه هــای ســاخت داخــل نیــز عمدتــاً از برنامه هــای خارجــی الگوبــرداری شــده بودنــد. ایــن خــود نشــان از هــدف و 
سیاســت فــرا رســانه ای ایــن مقطــع اســت. نکتــه ای را بایــد دانســت ایــن اســت کــه ایــن سیاســت در پــس از انقــالب ایــران و در 
دوران حاکمیــت جمهــوری اســالمی ایــران ادامــه داده شــد. ایــن موضــوع بدیــن معنــی نیســت کــه تغییــری در ایــن سیاســت ها 
داده نشــد. در واقــع پــس از 1357 دســت بــه تولیــد محصــوالت داخلــی زده شــد. امــا سیاســت های تزریــق ایدئولــوژی ملی گرایانــه 
نتنهــا از بیــن نرفــت بلکــه پیچیده تــر و ترکیبی تــر گردیــد. بدیــن صــورت کــه بــه بحــث ملی گرانــه پیــش از 1357 رنــگ و بویــی 
ــه  ــوژی اســالمی-ایرانی ب ــام ایدئول ــان تحــت ن ــی را همزم ــوژی ناسیونالیســتی و مذهب ــع دو ایدئول ــه شــد. در واق ــی اضاف مذهب
ــا  70  خورشــیدی در عرصــه ی  تــوده ی مــردم تزریــق منودنــد. امــا بایــد دانســت کــه گفتــامن غالــب در میانــه ی دهه هــای 20 ت
ــرای  ــود کــه در واقــع مخاطب محورانــه منی باشــد و بیشــرت تــالش خویــش را ب رســانه ای، گفتــامن ســخن پراکنی)broadcasting( ب
نفــوذ، تاثیرگــذاری و ظرفیت ســازی بــر مخاطــب اختصــاص می دهنــد. در واقــع در ایــن نــوع تفکــر احساســات، خــرد و آگاهــی 
مخاطــب جایگاهــی در نحــوه ی تولیــد و پخــش نــدارد. ایــن سیاســت تعاملــی منی باشــد، بــه صــورت جــاده ای رســانه ای یــک طرفــه 
اســت و فقــط نقــش دهنــده ی اوامــر و خواســته های دولــت را دارد. در ایــن نــوع نــگاه تــوده مــردم اســاس کار قــرار می گیــرد، 
در پیــش از انقــالب بــه ایــن تــوده بــه ظاهــر همگــون )ایرانشــهری( بــا هــدف ترســیم ذهنیــت ایــران بــزرگ در ناخــودآگاه جامعــه 
و خلق هــای ایــران؛ پــس از انقــالب ایــن ذهنیــت ادامــه  پیــدا کــرد و خــود را در قالــب گفتــامن )امت گرایــی( بــه منایــش گــذارد. 
پــس در هــر دو ســییتم سیاســی یــک سیاســت رســانه ای اعــامل و اجــرا گردیــد کــه بــا محوریــت کتــامن مخاطــب و تــوده متصــور 

منــودن آنهــا شــکله بندی گردیــده شــده بــود. 

در دوران دوم یعنــی از اوایــل ۱۳۷۰ مــا شــاهد گــذار ایــن رویکــرد و سیاســت گذاری های توده محــور صــورت گرفــت. ایــن موضــوع 
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ــوم  ــبکه ی س ــیس ش ــود. تاس ــاهده من ــران مش ــالمی ای ــوری اس ــیام جمه ــدا و س ــد، در ص ــبکه های جدی ــیس ش ــوان در تاس را می ت
ســیام مثــال بیرونــی ایــن گــذار اســت. شــبکه ســه در ۴ آذر ۱۳۷۲ بــا رویکــرد جــذب مخاطــب جــوان و تاثیرگــذاری تاســیس گردیــد. 
برنامه هــای شــبکه ســه در شــش گــروه برنامــه ســاز، تولیــد می شــود. ایــن گروه هــا عبارتنــد از: گــروه سیاســی، گــروه فرهنــگ و 
معــارف، گــروه ورزش و تفریحــات ســامل، گــروه اجتامعــی و اقتصــادی، گــروه دانــش و گــروه فیلــم و رسیــال پایه گــذاری گردیــد. 
در حقیقــت تاســیس ایــن شــبکه را نقطــه عطفــی در حــوزه ی رســانه ای ایــران دانســت. در واقــع تاســیس ایــن شــبکه نشــان از وارد 
ــوان  ــن موضــوع را می ت ــن مخاطب ســازی اســت. ای ــن جامعــه ی هــدف و همچنی ــدن مخاطــب و تعیی ــه رویکــرد، برگزی شــدن ب
یــک محدودفرســتی )narrowcasting( هــامن طــور پیش تــر گفتیــم در ایــن شــکل نویــن از هــم مخاطب ســازی می شــود و هــم 
ــیت)زن،  ــه جنس ــتا ب ــن راس ــود؛ در ای ــت داده می ش ــرت اهمی ــی بیش ــردی و گروه ــای ف ــه ویژگی ه ــود. ب ــوری می ش مخاطب مح
مــرد(، گــروه ســنی)نوجوان، جوانــان، بزرگســال و میانســال(، گروه هــای فکری)دانش آمــوزان، دانشــجویان، روشــنفکران....( ملیــت  
و بــاور و آییــن اســتفاده و یــا بهــرت بگویــم سوءاســتفاده می گــردد کــه مفاهیــم و ایدئولــوژی دولتــی و رسمایه دارانــه ی خویــش را 
در قالــب و شــکلی زبــان بومــی بــه مخاطــب تزریــق کنــد.  ایــن موضــوع را می تــوان دلیــل تاســیس شــبکه های جدیــد و فــراوان 
و قارچ آســای صــدا و ســیامی جمهــوری اســالمی ایــران قلمــداد کــرد. بــه طــور مثــال در طرح ســاخت شــبکه ی چهــار اســاس جــذب 
مخاطبــان دانش آموختــه و روشــنفکر می باشــد و می تــوان ارزیابــی کــرد. ســیامی جمهــوری اســالمی ایــران دارای ۲۲ شــبکه ملــی، 
۱۰ شــبکه بین املللــی و ۳۴ شــبکه محلــی اســت. تقســیم شــبکه ها بــه اســتانی و کشــوری و بین املللــی نیــز بــر مبنــای  اســرتاتژی 
باریک فرســتی )narrowcasting( اســت. بــرای اثبــات ایــن موضــوع نــام متامــی شــبکه ها و هــدف و جامعــه  ی هــدف آنهــا را نیــز 
آورده ایــم)الزم بــه توضیــح اســت کــه مطالــب یــاد شــده بــر گرفتــه شــده از دکرتیــن رســانه ای و پخــش، صــدا و ســیامی جمهــوری 

ــران می باشــد(. اســالمی ای

•  شبکه یک - شبکه ملی و رسارسی	

• شبکه دو - شبکه اجتامعی	

• شبکه سه -  شبکه ورزش، تفریحات و رسگرمی	

• شبکه چهار - شبکه علم و فرهنگ	

• شبکه پنج - شبکه اقتصاد	

• شبکه خر - اخبار ایران و جهان	

• شبکه آموزش - آموزش عالی، فنی و حرفه ای، عمومی و پایه	

• شبکه قرآن و معارف - گزارش قرآنی و برنامه های دینی	

• شبکه مستند - برنامه های مستند	

• شبکه شام - شبکه ملی استان ها 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	

• شبکه افق - فرهنگ و انقالب اسالمی	

• شبکه HD - شبکه عمومی	

• شبکه کشاورزی - پخش دو ساعته از شبکه بازارف	

 شبکه های برون مرزی 

• آی فیلم - فیلم و رسیال )فارسی، عربی و انگلیسی(	

• شبکه الکوثر - شبکه معارف به زبان عربی	

• هیسپان تی وی - شبکه اسپانیایی زبان	

• پرس تی وی - شبکه خری انگلیسی	

• شبکه العامل - شبکه خری عربی	

• شبکه جام جم ۱ - ویژه ایرانیان مقیم اروپا	

• شبکه جام جم ۲ - ویژه ایرانیان مقیم آمریکا	

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

• شبکه سحر ۱ - به زبان های آذری، فرانسوی و بوسنیایی	

• شبکه سحر ۲ - به زبان های انگلیسی و اردو	

• شبکه سحر ۳ - به زبان  کردی	

ــا متامــی ایــن شــبکه ها تــازه تاســیس، بــاز هــم مــا شــاهد آن هســتیم کــه رســانه های ایــران توانایــی جــذب مخاطــب را  البتــه ب
ندارنــد، دال هــای وجــودی ایــن امــر بدیــن قــرار اســت:

• بخــش عمــده ی ایــن موضــوع بــاز می گــردد بــه اصــول کلــی و ایدئولــوژی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 	
بــه طــور مشــخص در مــورد دیــدگاه و جایــگاه زن در بنیــان فکــری نظــام کــه خــود را در قانــون اساســی بــه 
منایــش می گــذارد بــه وضــوح می تــوان دیــد کــه در مقدمــه ی قانــون اساســی بــه وظیفــه ی مــادری اشــاره و 
تاکیــد بســیار شــده اســت. رســانه های دولتــی بــه عنــوان متولیــان عرصــه ی فرهنگــی، کارویــژه ی اصلــی خــود 
را در ســخن و ایدئولــوژی پراکنــی خط مشــی های نظــام حاکــم ایــران تعریــف می کننــد و در راســتا اجرایــی 
و مهندســی منــودن ســاحت فکــری جامعــه قــدم بــر مــی دارد، بــا توجــه بــه ایــن کــه نظــام بــر پایــه و اصــول 
مردســاالری بنــا شــده اســت؛ بــر همیــن مبنــا نیــز بشــدت جنســیت گرا می باشــد. مجــری اجــرای اســرتاتژی 
ــوان در  ــا را می ت ــن رویکرد ه ــون ای ــه من ــد ک ــیام می باش ــدا و س ــده ی ص ــر عه ــام ب ــیت گرایانه ی نظ جنس
تولیــدات آن دیــد. در واقــع شــخصیتی)کاراکرت( کــه از زن بــه عنــوان الگــوی رفتــاری و مشــارکتی زنــان در 
ســطح اجتــامع  از جانــب رســانه های دولتــی بــه مخاطبــان ارائــه می گــردد بــه شــکل، فرمانــرداری زنــان از 
مــردان، کوتاه تــر نشــان  دادن زنــان از مــردان از نظــر قامــت، تفکــر و... را بــه منایــش مــی گــذارد و در بحــث 
رتبه بنــدی کار و مشــارکت اجتامعــی زنــان، آنــان را فقــط در کار خــاص خانــه داری و در آشــپزخانه معرفــی 

ــد. ــی می کن و وامنای

• ــه ی ایــن مــورد، مــا 	 ــه خاطــر نداشــنت جایگزیــن در عرصــه ی اجتامعی-سیاســی و ضعــف فلســفی در ارائ ب
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شــاهد آن می باشــیم کــه رســانه های جمهــوری اســالمی ایــران از هــامن ابتــدای امــر اقــدام بــه گرته بــرداری 
ــه  ــن باعــث تشــدید خــری و برنامــه ای ب ــی اســت. ای ناشــیانه از محصــوالت و برنامه هــای کشــورهای غرب
رســانه های دیگــر شــده اســت. بیشــرت ایــن تقلیدهــا بــدون توجــه بــه تفاوت هــای ارزشــی خلق هــا صــورت 
می گیــرد، خــود ایــن موضــوع باعــث دوگانگــی فکــری و زیســتی در گســرته ی جامعــه می گــردد. در حقیقــت 
اربابــان فرهنگــی ایــران، خواســته یــا ناخواســته اقــدام بــه الگوســازی و پــرورش رفتــاری جامعــه بــر اســاس 
ــد. ایــن رویکــرد ســبب  ــرداری از آن هــا در تولیــدات خــود می کن ــه داری بین املللــی و گرته ب الگوهــای رسمای

دوگانگــی ارزشــی و خودباختگــی فرهنگــی جامعــه و بحــران می گــردد.  

• افزایــش شــبکه های رادیــو و تلویزیــون پــس از دهــه ی 70 خورشــیدی ســبب از میــان رفــنت کیفیــت پخــش 	
رســانه ای گردیــد. ایــن رویکــرد کمــی حکومــت ایــران بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب اعــامل شــد، 
امــا در عمــل نتیجــه ی معکــوس داد. در حــال حاظــر تعــداد ایــن شــبکه ها بــا قابلیت هــای فکــری و عملــی 

جمهــوری اســالمی ایــران هم خوانــی نــدارد.

• اعــامل سیاســت راهــردی ضدخلقــی در قالــب شــبکه های بومِی)اســتانی(، ضــد بومــی خودمنایــی می کنــد. 	
برنامه هــای ارائــه شــده بــه صورتــی پوســته ای و بســیار ســطحی بــه معرفــی خلق هــای دیگــر ایــران 
می پــردازد. وامنایــی شــخصیت  کارتونــی و مضحــک از دیگــر خلق هــا، ترویــج زبــان فارســی از طریــق آنهــا، 

تزریــق باورهــای مذهــب دولتــی بــه کار گــردد.

• در حــوزه ی جوانــان بــه خاطــر اعــامل سیاســت های تنبیهــی و جزم اندیشــانه، شــاهد آن هســتیم کــه توانایــی 	
جــذب مخاطبــان جــوان را نداشــته و متایــل ایــن گــروه ســنی بــه رســانه های بیــرون از ایــران بــه شــدت رو 
ــز  ــا تاســیس شــبکه های چــون شــبکه ی ســوم، متاشــا، نســیم، ورزش نی ــن موضــوع ب ــش اســت. ای ــه افرای ب

ــد. ــی نش چاره یاب

• ــی جامعــه و حکومــت شــده اســت چــرا کــه 	 ــه باعــث جدای گــذار ننمــودن از تفکــر شــعاری و عوام فریبان
توانایــی بــه منایــش و بازگویــی واقعیــات اجتامعــی را نــدارد.

• در  حــوزه ی اقتصــادی بــا تاســیس شــبکه ی جدیــدی بــه نام»بــازار« مــا شــاهد پدیــده ای جدیــد در عرصــه ی 	
اجتامعی-اقتصــادی می باشــیم ایــن نشــان از گــذار از فرهنــگ ســنتی مــرف)کاال( بــه عرصــه ی مرف گرایــی 
رصف گردیــد اســت. تبعــات اجتامعــی آن بــه شــکل عمیق تــر گردیــدن شــکاف های موجــود طبقاتــی، تبلیــغ 

و ترویــج مدگرایــی و مرف گرایــی و کاالوارگــی خانواده هــا و جوانــان می گــردد.

در مجمــوع می تــوان گفــت کــه رفتارهــای رســانه ای رژیــم ایــران نــه تنهــا در تقابــل بــا رسمایــه داری بین املللــی منی باشــد، بلکــه 
ــت  ــد، سیاس ــاب ش ــر ب ــه از دوران هیتل ــدا ک ــون, پروپاگان ــای همچ ــد. ابزاره ــل از آن می باش ــری کام ــی و تاثیرپذی در هامهنگ
مخاطب ســازی و مهندســی الگوهــای رفتــاری و فکــری جامعــه را از تجربیــات دول هــای رسمایــه داری فــرا گرفتــه و اجــرا می کنــد. 
ایــن نوشــتار در راســتای اثبــات ایــن موضــوع بــود. نویســنده ی ایــن گفتــار از کــم و کاســتی های ایــن مقالــه آگاه اســت. شــاید 
ــران  ــانه ای ای ــه ی رس ــد در عرص ــاری و کلیت من ــی و آم ــع تحقیق ــود مناب ــم و کمب ــال ک ــر مج ــه خاط ــتی ها ب ــن کاس ــرت ای بیش

می باشــد.

ــە  ــەت ل ــەی دەوڵ ــەت، شــەڕی تۆكمــە و هەمەالیەن شــەڕی تایب
بەرامبەركۆمەڵــگای کوردســتانە . ئــەم شــەڕە كە كۆماری ئیســالمی 
ئێــران لــە نــاو چوارچێــوەی پــروژەی دژایەتــی لەگــەڵ تەڤگــەری 
ــگای دیموکراتیــک  ــە نوێنەرایەتــی سیســتەمی » کۆمەڵ ــازادی ب ئ
ــی  ــی ژیان ــۆدار(« و » پارت ــتان )ک ــی کوردس ــازادی ڕۆژهەاڵت و ئ
ئــازادی کوردســتان )پــەژاک( »دا بــە رێــوەی دەبــات، دزێوتریــن 
شــێوازی شــەڕ لــە دژی كۆمەڵــگای مرۆڤایەتییــە كــە هیــچ 
پێــوەر و نرخێكــی ئەخالقــی ناگرێتــە بــەر چــاوان. داســەپاندنی 
فەرهەنگــی شكســت و بێ هیوایــی لــە كۆمەڵــگا دا و هەروەهــا 
تێكدانــی بنەماكانــی نــرخ و ئەخاقــی كۆمەڵــگا ئامانجــی پروژەی 
»دژە کــۆدار« و پێکهاتەکانیــە. ئــەوەی كــە رژیــم لــە شــەڕی دژی 
ــی  ــی فەرهەنگ ــڕ كردن ــی دەكات، بنب ــورد دا چاوەڕوان ــی ک گەل
بەرخــۆدان و ژەهرخــوارد كردنــی كۆمەڵــگا بــە ژەهــری خەیانــەت 

و تەســلیم بوونــە.

شــەڕی تایبــەت بــە دیاردەگەلێكــی رووخێنــەر وەكــوو خەیانــەت، 
مرۆڤكــوژی، بەســیج، فەحشــا، تووشــكردن بــە مــادەی هۆشــبەر 
ــەوە  ــە خۆی ــاوی ب ــی بەرچ ــگا دا پانتاییەك ــە كۆمەڵ ــکاری ل و بێ
گرتــووە  هەمــووی ئــەم دیاردانــە، پەیوەنــدی راســتەوخۆی 
لەگــەڵ ناوەندەكانــی ئەمنیەتــی رژیــم بــە واتــای كارگێڕانــی ئــەو 
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پرۆژەیــە هەیــە . ئــەم ناوەندانــە کــە بریتیــن لــە ســوپای پاســداران، وەزارەتــی ئیتیاعــات، بەســیج و ... ، بــە شــێوەیەكی هاوئاهەنــگ و 
ــوە دەبــن.  ــگای كوردســتاندا پیــالن و بەرنامەکانــی شــەڕی تایبــەت بەڕێ ــە كۆمەڵ سیســتەماتیك ل

ــی  ــردن و لەناوبردن ــنامە ك ــۆ بێناس ــڕۆ، ب ــا ئەم ــەر دەســەاڵتەوە هەت ــە س ــە ســەرەتای هاتن ــەر ل ــاری ئیســالمی ه ــەتەكانی كۆم سیاس
بنەماكانــی كۆمەڵــگای گــەالن بــە شــێوازێكی سیســتەماتیك بــەردەوام 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 ئیســالمی لــە 
کوردســتاندا پەیــڕەوی دەکات بخردرێتــە بــەر باســەوە و بــە وردی لــە بــواری ئابووریــدا هەڵســەنگاندن و روونکردنــەوەی بــۆ بکردرێــت 

 .

شــەڕی تایبــەت، سیســتەمێكی پێكهاتــووە لــە رێبازگەلێكــی جۆربەجۆری شــەڕ لــە دژی رەهەنــدە جیاوازەكانــی بەرخۆدانــی كۆمەاڵیەتییە 
. ئامانجــی ئــەو شــەڕە، ســەپاندنی تەســلیمیەتی تــەواو و چۆكدادانــی هەتاهەتایــی بــە كۆمەڵگایــە .ئــەم گەاڵڵــە دوابــەدوای خۆنواندنــی 
ــە  ــۆدان ل ــی بەرخ ــەوەی فەرهەنگ ــی و بوژان ــەری ئاپۆی ــی تەڤگ ــە رێبەرایەت ــتان ب ــی كوردس ــگای رۆژهەاڵت ــوێ كۆمەڵ ــانی ن تێكۆش
كۆمەڵــگای كــورددا و بێچارەیــی رژیمــی كۆمــاری ئیســالمی لــە بــواری لــە خشــتەبردنی ئــەم تێكۆشــانە، بــە رێبــازە هەمیشــەییەكانی 
هاتۆتــە ئــاراوە. شــەڕی تایبــەت كــە لــە هــەر كەلێنێــك بــۆ كەوتنــە نــاو كۆمەڵــگا و تێكدانــی بنەمــا ئەخالقــی و ئیرادەییەكانــی ئــەو 
كۆمەڵگایــە كەڵــك وەردەگرێــت، لــە راســتیدا جەســتەیەكی پێكهاتــوو لــە توندوتیــژی، دەســتدرێژی، خوێرنێــژی و رەشــەكوژی فەرهەنگــی 
و كۆمەاڵیەتییــە. هەمــوو شــێوازەكانی كوشــتاری جەســتەیی، فەرهەنگــی، كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری وەكــوو پراكتیكــی ســەرەكی شــەڕی 

تایبــەت لــە رۆژەڤــی كاری كارگێــڕان و ناوەندەكانــی شــەڕی تایبەتــی ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێراندایــە. 

سیاسەتی بیۆدەسەاڵت 

سیســتەمی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــە شــێوازێكی شۆڤێنیســتانە، بــە بەردەوامــی هەوڵــی ئــەوەی داوە كــە بــە حاشــاكردن لــە هەبوونی 
پرســی كــورد و بــە لــە بەرچاونەگرتنــی داخوازیــە سیاســی – كۆمەالیەتییەكانــی گەلــی كــورد، ئــەم پرســە تەنیــا لــە چوارچێــوەی هــەژاری 
ــە كوردســتاندا،  ــرەوە رژیــم هــۆكاری ســەرەكی هــەژاری ل ــكات. لەالیەكــی ت ــە كوردســتاندا پێناســە ب ــووری ل و نەبوونــی گەشــەی ئاب
ــۆ ســەرمایەگوزاری ئابــووری نیشــان دەدات. بــەاڵم راســتی  هەبوونــی تێكۆشــانی ئازادیخوازانــەی گەلــی كــورد و نەبوونــی ئاســایش ب
ــە  ــاری ئیســالمی ب ــگای كوردســتانە.  ڕژیمــی کۆم ــە دژی كۆمەڵ ــم ل ــووری سیاســەتێكی سیســتەماتیكی رژی ــە هــەژاری ئاب ــە ك ئەوەی
درێژایــی تەمەنــی خــۆی رەوتــی پەرەپێدانــی هــەژاری بــە شــێوازێكی بەرچــاو بــەردەوام کــردووە. دەبــێ بڵێین کــە هــەژاری دیاردەیەكی 
رسوشــتی كۆمەڵــگای كوردســتان نییــە. بەڵكــوو سیاســەت و پرۆژەیەكــی داڕێــژراوە كــە   بــە ئامانجــی درووســت كردنــی پێكهاتــەی »بیــۆ 

دەســەاڵت« لــە دژی گەلــی كــورد و بــە مەبەســتی تەســلیم وەرگرتنــی گەلــی كوردســتان پێــک هاتــووە.

سیاســەتی برســی كــردن و چــاو لــە دەســت هێشــتنی كۆمەڵــگا، یەكێــك لــە دزێوتریــن رێبازەكانــی دەســەاڵتە كــە بناخــەی سیاســەتی 
ــی«  ــی برس ــراوە و زك ــازی »زاری ك ــە رێب ــت ب ــم دەیهەوێ ــت. رژی ــالمیەوە پێكدێنێ ــاری ئیس ــەن كۆم ــە الی ــەالن ل ــەل گ ــی لەگ دژایەت
ــەژاری، ڕای  ــۆكاری ه ــوو ه ــورد وەك ــی ک ــەی گەل ــانی ئازادیخوازان ــاندانی تێكۆش ــە نیش ــتان و ب ــگای كوردس ــاو كۆمەڵ ــە ن دزە بكات
ــە بەرخــۆدان و تێكۆشــانی  ــگای كوردســتان ب ــە كۆمەڵ ــن ک ــەم باوەڕەی ــە ســەر ئ ــە ل ــەوە. بۆی ــەڕووی چەواشــەكاری بکات گشــتی رووب
ئازادیخوازانــەی خــۆی لــە ســەر پــێ ماوەتــەوە و هــەژاری ئابــووری گورزێكــی دەســەاڵتە بــۆ شــكاندنی بەرخۆدانــی گەلــی کــورد لــە 
ــر بێــت، سیاســەتە داگیركارەكانــی  ــە كوردســتان الوازت ــە داگیــرکاری کۆمــاری ئیســالمیدا. چەنــدە تێكۆشــان و بەرخــۆدان ل ــەر ب بەرامب
ــە  ــاری ئیســالمی ل ــە ئاكامــی سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی کۆم ــت. ل ــرت دەبێ ــی هــەژاری بەرفراوان ــی سیاســەتی پەرەپێدان ــم، بەتایبەت رژی
ــوون.  ــر ب ــە دوای رۆژ هەژارت ــتان رۆژ ل ــایی كوردس ــی ئاس ــگا، خەڵك ــی كۆمەڵ ــی بچووك ــە چینێک ــە ل ــتاندا بێجگ ــی کوردس ڕۆژهەاڵت
ــۆ سیاســەتەکانی ڕژیــم  ــگا و دەرگای ب ــە کوردســتاندا ڕێ ــە چوارچێــوەی هــەژاری ل ــە زمانێکیــرت »شــەڕی تایبــەت« ل ــان ب سیاســەت، ی
لــە کوردســتاندا ئاوەڵــە کردوەتــەوە. شــەڕی تایبەتــی هــەژاری بــە دوای خۆیــدا دەیــان کێشــە و گرفتــی کەســایەتی لــە بــواری ڕەوانــی 
و الیەنیــرتەوە وەکــوو پەنــا بــردن یــان پەیوەســت بــوون بــە جەســتەی ئابــووری – برۆكراتیكــی رژیــم، کۆچبەربــوون بــۆ شــارەکانیرتی 
واڵتــی ئێــران بــە هیــوای بــە دەســت خســتنی بژیــوی ژیــان، تــووش بــوون بــە فەســادی ئەخالقــی و مــادە هۆشــبەرەکان و هەروەهــا بــە 

ــان و بێــکاری.  ــان دەرهێن بەربەســت كردنــی هەمــوو رێگاكانــی ن

لێــرەدا دەمانهەوێــت ئامــاژە بــە سیاســەتی هــەژاری و بــە تایبــەت بێــکاری لــە کۆمەڵــگای کوردســتاندا بکەیــن تاکــوو باشــرت بۆمــان ڕوون 
ببێتــەوە کــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی سیاســەتەکانی خــۆی چــۆن لــە کوردســتاندا پەیــڕەو کــردووە.

ــا  ــە تەنی ــردرا، ن ــاوی لێدەک ــەوە« ن ــاوەدان کردن ــوو دەورەی »ئ ــە وەک ــەنجانیدا ک ــمی ڕەفس ــاری هاش ــەروک کۆم ــەردەمی س ــە س ل
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 بنرکردنــی هــەژاری و بێــکاری، 

ــە کوردســتاندا چێنــدرا.   ــە الیــەن کۆمــاری ئیســالمی ئێــران ل تــۆی سیاســەتی هــەاڵواردن ل

هاتنــە ســەر دەســەاڵتی محەمــەد خاتەمــی لــە دوای هاشــمی ڕەفســەنجانی بــۆ ســەروک کۆمــاری لــە واڵتــی ئێــران، لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ــۆی  ــە ت ــەوە ک ــۆکاری ئ ــە ه ــوو ب ــەوە ب ــواری ئابوریی ــە ب ــورد ل ــی ک ــتنەوەی گەل ــەژار هێش ــەاڵت و ه ــەتی بیۆدەس ــتان سیاس کوردس
سیاســەتی هــەاڵواردن گــوڵ بــکات و بــۆ دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســالمی لــە ســەردەمی ســەروک کۆمــاری محەمــەد خامتــی بەرهــەم 
بداتــەوە. شــاهیدی ئــەوە بوویــن کــە زۆرینــەی کۆچبــەری خەڵکــی کــورد بــۆ شــارەکانیرتی ئێــران و بــە تایبــەت بــۆ ژیــان کــردن لــە 
ــە دروشــمی »گفتوگــۆی شارســتانیەکان«  ــراو کــە ب ــاراوە. ناوب ــە ئ ــە ســەردەمی ســەرک کۆمــاری محەمــەد خامتــی هات ــاران ل شــاری ت
هاتــە ســەر دەســەاڵت و لــە درۆشــمی هەڵبژاردنەکانــی لــە کوردســتاندا ڕایگەیاندبــوو کــە هیــچ قەومێــک ئێرانیــرت لــە قەومــی کــورد 
نیــە، بــەاڵم بینیــامن بــۆ خەڵەتاندنــی گەلــی کــورد هاتبــووە کوردســتان و ئەویــش بــە هەمــان زهنیــەت بــەردەوام کــەری سیاســەتی 
ــە  ــی خێڵێکــی زۆر ل ــکار بوون ــورد و بێ ــی ک ــواری هــەژار هێشــتنەوەی گەل ــە ب ــاری ئیســالمی ل ــی کۆم بیۆدەســەاڵت و شــەڕی تایبەت
خەڵکــی کوردســتان و بــە تایبــەت جەوانــان بــوو. نــە تەنیــا وتووێــژی شارســتانیەت لــە نێــوان گەالنــی ئێــران لــە بوارەکانــی فەرهەنگــی، 
کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و ئابــوری نەهاتــە ئــاراوە، بەڵکــوو گــەالن بێبــەری کــران لــە دەستنیشــانکردنی چارەنــووس و مافــە ڕەواکانیــان. 
لــە هەمــان کاتــدا کــەش و هەوایەکــی لیرالیــزە لــە ژێــر نــاوی دەورەی ڕێفــۆرم بــە گشــتی لــە واڵتــی ئێرانــدا هاتــە ئــاراوە. ســەردەمی 
ســەرۆک کۆمــاری ناوبــراو ســەردەمی سیاســەتی پاســیڤ کــردن و بێکاریگــەر کردنــی جەوانانــی لــە ڕیــزی بەرنامەکانیــدا خســتە بــواری 
کردارییــەوە. هیــوای گەالنــی ئێــران 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 18 تیــر مانگــی ســاڵی 1377ی هەتــاوی بکەیــن کــە خوێنــدکاران لــە کــۆی زانکــۆی تارانــدا خڵپانــی خوێــن کــران. بــە 
ــوە دەچــوو، بەڵکــوو  ــراو بەڕێ ــی ناوب ــگای دەوڵەت ــە ڕی ــان ل ــی جەوان ــا سیاســەتی ســەرکوت و بێکاریگەرکردن ــە تەنی هەمــان شــێوە ن
ــە  ــان ل ــوی ژیانی ــی بژی ــۆ بەردەوام ــەران ب ــش و کار دەگ ــەدوای ئی ــە ب ــانەی ک ــەو کەس ــدکار و ئ ــی خوێن ــە جەوانان ــی زۆر ل خێڵێک
کوردســتاندا نەیانتوانــی بــن بــە خاوەنــی ئیــش و کار بەڵکــوو هێندێکیــان تووشــی نەخۆشــیە ڕەوانیــەکان بــوون و هێندێکــی تریشــان 
ــتنەوەی  ــەژار هێش ــەدوا  ه ــەوەو ب ــدی ل ــران. ئی ــبەرەکان ک ــادە هۆش ــی م ــان تووش ــی تری ــدا و بڕێک ــە ژیان ــی ل ــێ هیوای ــی ب تووش
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 ئیســالمی ئێــران بــووە لــە کوردســتاندا. 

ســەردەمی ســەرۆک کۆمــاری مەحمــودی ئەحمەدینــژاد، نێــوان ســااڵنی 1384 هەتــا 1392 دا، پەیــڕەوی دەوڵەتــی پادگانــی یــان هەمــان 
ــە  ــامن ل ــەاڵم بینی ــەاڵتەوە؛ ب ــە سەردەس ــەوە  هات ــی و ئابوریی ــەری کۆمەاڵیەت ــمی بەراب ــە دروش ــراو ب ــوو. ناوب ــەربازی ب ــی س دەوڵەت
ســەردەمی ســەۆک کۆمــاری ئــەودا، لــە یەکەمینــی پــالن و پرۆژەگەلێــک کــە پێکهێنــدرا، گوشــاری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی باڵــی بــە ســەر 
کۆمەڵــگای ئێــران و بــە تایبــەت ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کێشــا و هەتــا کۆتایــی هاتنــی دەســەاڵتی ئەحمەدینــژاد بــە هــەزاران چاالکــی 
ــی  ــایەتی سیاس ــان کەس ــە دەی ــران و ب ــەر ک ــی دەستبەس ــگای مەدەن ــی کۆمەڵ ــیەکان و چاالکان ــایەتی سیاس ــڕۆڤ، کەس ــی م مافەکان
ــە کوردســتان، ئەهــواز و  ــە ســەریاندا داســەپێندرا. ل ــە ســیدارەدان ب ــەت ســزای ل ــدان و تەنان ــی زین ــی ســزای گران ــی مەدەن و چاالک
بەلوچەســتان دەیــان چاالکــی سیاســی و مەدەنــی بــە تۆمەتــی بێبنەمــا لــە ســێدارەدەران. هاوئاهەنــگ لــە گــەڵ ئــەم گۆشــارە سیاســی و 
کۆمەاڵیەتیانــە کــە کۆمەڵــگای ئێــران 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 ئێــران 

لــە چوارچێــوەی خۆپێشــاندان لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا پێــش بکــەوێ.

ــە  ــی ل ــەری ئاپۆی ــە تەڤگ ــە ک ــی ئەوی ــوو. هۆکاریش ــر ب ــران زۆرت ــی ئێ ــارەکانیرتی واڵت ــە رادەی ش ــتان ب ــە کوردس ــارەکان ل ــە گۆش بۆی
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. 
ــەش  ــی ک ــە خۆڵقاندن ــوو ب ــکات بەڵک ــی چارەســەر ب ــازادی گەالن ــی ئ ــی ژیانێک ــورد و ماف ــە پرســی ک ــا نەیدەویســت ک ــم نەتەنی ڕژی
ــی  ــی ئاسایش ــووی نەبوون ــە بیان ــژاد ب ــەدی ن ــاری ئەحم ــەرۆک کۆم ــەردەمی س ــە س ــر ل ــی ئەوەندەت ــەربازی و ئاسایش ــی س و هەوای
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 ناوبــراودا لــە ســێدارە دا و بــە ســەدان تریشــی ســزای گرانــی زینــدان 
بــە ســەردا داســەپاند. ئاماژەمــان پــێ کــرد کــە ئەحمەدینــژاد بــە دروشــمی بەرابــەری کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری هاتــە سەردەســەاڵت و 
بــەاڵم بینیــامن کــە  لــە پێکهاتــەی سیســتەمی دەســەاڵتی ناوبــراو دا گەندەڵــی سەرســووڕهێنەر لــە نێــوان دەســەاڵتداران و وەزیــرەکان 
ــە کوردســتاندا سیاســەتی بیۆدەســەاڵت  ــم نەیدەویســت ل ــەوەی کــە ڕژی ــاراوە. جگــە ل ــە ئ ــەت هات و کاربەدەســتانی پێکهاتــەی دەوڵ
ــە  ــان ب ــگادا ئاماژەی ــە کۆمەڵ ــدە ل ــی و پرۆپاگەن ــەتی کۆمەاڵیەت ــە سیاس ــوو ب ــکات، بەڵک ــڕی ب ــتی بنب ــە گش ــان ب ــەوە و ی ــەم بکات ک
بەرزکردنــەوەی هەژمــاری خەڵکــی واڵتــی ئێــران بــە واتــای زاوزێ کــرد. بینیــامن کــە پــاش ماوەیــەک هەژمــاری خەڵکــی هــەژار و بێــکار 

لــە ئێــران زیــادی کــرد. 

دەبینیــن و ڕوونــە کــە کۆمــاری ئیســالمی ئێــران 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 
ــەوە  ــن و باوەڕیەکانی ــوو ئایی ــە هەم ــورد ب ــگای ک ــکاندنی کۆمەڵ ــۆ تێکش ــۆی ب ــی خ ــە و پرۆژەکان ــزی بەرنام ــە ڕی ــی ل ــەڕی تایبەت ش
ــە  ــە ل ــم کــە ل ــن و ڕاســتەیەکی حاشــا هەڵنەگــرە کــە سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژی ــەوە. کــە دەبینی ــورای جێبەجــێ کردن خســتووتە ب
کوردســتان بــە ڕێــوەی دەبــات بووتــە هــۆکاری ئــەوەی کــە نرخــە ئەخالقییــەكان پێشــێل بکــرێ و الواز بێــت . هــەر چەشــنە كۆیلەیەتــی 
تێیــدا ڕەوایەتــی پەیــدا بــکات و وەك چارەنــووس پەســند بکرێــت. لەنــاو بردنــی هەســتیاری ئەخالقــی، رەوایەتــی دان بــە كۆیالیەتییــە 
لــە كۆمەڵــگای كوردســتاندا و ئەگــەر رووخانــی پێــوان و نرخــە ئەخالقیەكانــی کۆمەڵــگا بــەم شــێوە ڕوو لــە بەردەوامــی بنێــت، توانــای 
بەرخــۆدان و كاردانــەوەی لەبەرامبــەر هەرچەشــنە مەترســییەك کــەم دەبێتــەوە، یــان لــە نــاو دەچێــت. ئەگــەر ئەخــالق لــە چوارچێــوەی 
ــژاردن و دەرفــت)ی  ــزی )هەڵب ــگا و هێ ــی گشــتی كۆمەڵ ــوو ویژدان ــە وەك ــە پێچەوان ــن و ب ــی و دۆگامتیســتیدا نەبینی روانگــەی نەریت
ئــازادی كۆمەڵــگا پێناســە بكەیــن، ئــەو كاتــە هەســتیاری و كاردانــەوەی ئەخالقــی كۆمەڵــگا دەتوانیــن وەكــوو مێكانیزمێكــی رسوشــتی 

بــۆ پاراســتنی ناســنامە و ئــازادی كۆمەڵــگا لێــك بدەینــەوە. 

بــە دەیــان منوونــەی وەکــوو سیاســەتی بەكارهێنانــی بەكرێگیــراوان )جاشــایەتی( لــە دژی گەلــی 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 ئیســالمی 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.

شەهید كەمال
 

ماوەیەكــی دڕێــژ پێكــەوە ژیامنــان كــردووە . تایبەمتەندی و كەســایەتی ئــەو مرۆڤە 
زۆر تایبــەت بــوو  و رەنگــە مــن نەتوانــم بــە تــەواوی بــاس لــەو مرۆڤــە مەزنــە 
ــت  ــووس دەتوانێ ــە پێن ــن ، ســەختە . ن ــك باســی شــەهیدێك دەکەی بكــەم . كاتێ
بینوســێت ، نــە مرۆڤیــش دەتوانێــت واتــای تــەواو بداتــە ئــەو بابەتــە . بۆیــە بــۆ 
مــن دوو جــار قــورس دەبــێ  یەكــەم وەک هاوژیانێــك و دووهــەم وەك هەڤاڵێــك.

“شــەهید كەمــال” لــە تەمەنــی الوێتــی خۆیــەوە دەســتی كــردووە بــە خەبــات و 
تێكۆشــان بــۆ ئــازادی گەلەكــەی.

ــە  ــتان” دا بووەت ــتامنی کوردس ــی نیش ــی “ یەکیەت ــە ڕیزەكان ــاڵی 1983 ل ــە س  ل
پێشــمەرگە . لــە دوای ئەنفالــە بەتناوەكانــی باشــووری كوردســتان ، یەكێــك 
بــووە لــەو پێشــمەرگە پارتیزانانــە كــە باشــووری كوردســتانی چــۆڵ نەكــردووە و 
ــەن  ــە الی ــە ســاڵی 1989 ل ــەدا ل ــەو خەبات ــات . هــەر ل ــە خەب ــووە ل ــەردەوام ب ب
ــی ســلێامنی ،  ــی ئەمن ــە زیندانەكان ــت . ل ڕژێمــی “بعــس”ەوە دەســتگیر دەكرێ
ئەبووغرێــب و بــادوش لــە موســا زیندانــی كــراوە . لــە زیندانیــش دا بێ دابــڕان 

ــت. ــەردەوام دەبێ ــات ب ــە خەب ل

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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ــە قۆناغــی زۆردا ژیامنــان  ــال ب ــاڵ کەم ــی هەڤ ــا شــەهید بوون ــەوە ت ــەو كات ــا . ل ــك هێن ــی هاوبەشــامن پێ ــە ســاڵی 1993 ژیان  ل
ــدووە. تێپەڕان

“شەهید كەمال” تا بڵێی مرۆڤێكی بوێر و دڵسۆزی گەل و واڵتەكەی بوو.

لــە ســەرەتای هاوســەرگیریامن دا تــا ســاڵی 2007 ، واتــا پێــش ناســینی فكــر و ئایدۆلۆژیــای ڕێبــەر ئاپــۆ ، لــە بەرامبــەر بنەماڵەكــەی 
دا كەســایەتییەكی پیاوســاالر و دەســەاڵتدار بــوو.

ــەن دەســەاڵتی باشــووری كوردســتانەوە  ــە الی ــرد ، ل ــی تێكۆشــانی دەســت پێ ك ــاو تەڤگــەری ئاپۆی ــە ن ــەوەی ل ــەر ئ ــە ب هــەر ل
چەندیــن جــار ســزای سیاســی درا ، زیندانــی كــرا و ســوكایەتی زۆریــان پــێ  كــرد. بــۆ منوونــە لــە ئاسایشــی ســلێامنی مــاوەی چەنــد 

ڕۆژ زیندانــی كــرا .

 ڕۆژ بــە ڕۆژ كەســایەتییەكی نــوێ  لــە شــەهید كەمال ــدا دروســت دەبــوو و لــە هەمــوو بوارەكانــی ژیان ــدا گۆڕانــكاری تێ ــدا 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.

ــی  ــەری پرس ــورد و چارەس ــی ك ــزی گەل ــی و یەك ڕی ــە یەكێت ــوو ب ــر دەب ــە باوەڕت ــەوت . ب ــەودا دەردەك ــكەوتن ل ــەر ڕۆژ پێش ه
ــوو. ــر دەب ــر و زیات ــەودا زیات ــگێری ل ــەری شۆڕش ــنت و تەڤگ ــە ڕێكخس ــنت ل ــەی . تێگەیش واڵتەك

یــەك لــەو تێگەیشــنت 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 هەڵس ــوکەوتی نوێــی ئێمــە سەرســام بــوو . وەكــوو بنەماڵەیەكــی واڵتپارێــز 
، هەموومــان لــە نــاو كار و خەبات ــدا بوویــن .بوویــن بــە  بنەماڵەیەكــی رێكخســتنی و بەبــاوەڕ بــە یەكــرت . ژیامنــان پــڕ بــوو لــە 

خۆشەویســتییەكی هەڤااڵنــە و ڕاســتگۆیانە لــە بەرامبــەر یەكــرت . 

ــی  ــم كار و ئەرك ــن بتوان ــا م ــووە ت ــن ب ــاوكاری م ــدا ه ــو ماڵ  ــی نێ ــە ئەرك ــک ل ــوو هاوژینێ ــوو كات وەك ــال هەم ــەهید كەم  ش
ــێ  ــوو كات ــن . هەم ــۆ م ــری ب ــتنی فك ــەی پێشخس ــووە مای ــەو دەب ــی ئ ــم . هاوكاری كردن ــك بێن ــەركەوتوویی پێ ــە س ــنت ب ڕێكخس

ــت(. ــازاد نابێ ــگا ئ ــت كۆمەڵ ــازاد نەبێ ــا ژن ئ ــێ هەت ــۆ دەڵ ــۆ ب ــەر ئاپ ــە ڕێب ــەم ك دەیگــوت : ) ئێســتا تێدەگ

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 پێش ــدەخەیت و مــن شــانازیت پێــوە دەكــەم . هــەر كات مــن 
ــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەركەكانــم. ــە ، ئــەو هانــی دەدام و ورەی بــەرز دەکردمــەوە  ب كارێكــم نەكردبای

هەمــوو كات هەوڵــی پێش خســتنی منــی دەدا و دەیگــوت : )ڕاســتی تێكۆشــان و ســەركەوتن ئەوەیــە كــە هاوژینەكــەت لــە نــاو 
تێكۆشــاندا بێــت(.

ــات و  ــە خەب ــن ل ــەڵ م ــوون لەگ ــەری یەكرتب ــر و تەواوك ــە هاوفك ــە ل ــە ک ــرد ک ــەوە دەک ــی ل ــەردەم باس ــال” ه ــەهید کەم  “ش
تێكۆشــان دا هێــز دەگــرێ .

ــە الی  ــی ل ــە بەردەوام ــە ب ــەوە نیی ــی ئ ــڕی : ) باوكایەت ــا دەردەب ــری وەه ــوو . بی ــی دڵســۆز ب ــدا باوكێك ــی بنەماڵەکەمان  ــە ژیان ل
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 ڕاوەســنت و چاوەڕوانــی دەســتی كــەس نەبــن و پشــت بــە خۆیــان 
ببەســنت.

ــتاش- ــە ئێس ــام. ل ــال ژی ــەهید كەم ــەڵ ش ــە لەگ ــەم ك ــردووم دەك ــە ڕاب ــانازی ب ــك ش ــم وەك هاوژینێ ــم بڵێ ــدا دەتوان ــە كۆتایی  ل
ــرۆزی  ــا گەییشــتە ئاســتی پی ــان دا ت ــە تێكۆش ــوو ل ــچ كات دوودڵ نەب ــە هی ــە تێكۆشــەرە خۆنەویســتە ك ــەو مرۆڤ دا ســەربەرزم ب

ــەهادەت . ش

ــورد و  ــی ک ــانی گەل ــژووی تێکۆش ــە مێ ــە، ل ــی حوزەیران ــە مانگ ــەو مانگ ئ
بەتایبەتــی تەڤگــەری ئاپۆییــدا خــاوەن تایبەمتەنــدی و گرینگییەکــی یەکجــار 
زۆرە. لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردوســتان مانگــی حوزەیــران خۆڕاگــری و 
شــەهادەمتان بەبیردێنێتــەوە. لــەو مانگــەدا شــەهیدانی زۆر گــەورە وەکــوو 
ــان  ــی خۆی ــە« گیان ــالن پەپوول ــاڵ زی ــی« و »هەڤ ــەب کناج ــاڵ زەین »هەڤ
ــازادی بەخــت کــردووە. ڕۆژی  ــە ئ ــە ســتەم و گەشــنت ب ــاو ڕزگاری ل ــە پێن ل
ــە دوو بەشــی  ــالن ل ــاڵ زی ــران ڕۆژی شــەهادەتی هــەردوو هەڤ 30 حوزەی
جیــاوازەوە و هەروەهــاش شــێوازی چاالکیەکانیــان بــۆ ئێمــە خــاوەن و 

ــار زۆرە. ــەی یەکج گرینگییەک

هەڤــاڵ زیــالن پەپوولــە لــە بنەماڵەیەکــی واڵتپارێز لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
ــە شــاری ورمــێ لەدایکبــووە.  بنەماڵەیەکــی دڵســۆز و نیشــتامن پــەروەر  ل
کــە لــە هەمــوو کاتێکــدا تێکۆشــان بــۆ ڕزگاری یــان بــە بنەمــا وەرگرتــووە. 
ــە  ــورد ل ــی ک ــەوەی ڕزگاریخــوازی گەل ــە لەســەرەتای تێکۆشــانی بزووتن وات
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان » لــە ســااڵنی 1994_1996 » بــە دەیــان کــچ و کــوڕی 
ــە پێویســتی بەشــدار بوونــی تێکۆشــانی  ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەســت ب
ــوون  ــورد پەیوەســت ب ــە ســەدان گەنجــی ک ــە ب ــرد. بۆی ــان ک ــی کوردی گەل
بــە ڕیزەکانــی گێریــال. بێگوومــان ئــەم قۆناخــە وەکــوو قۆناخــی ســەرەتایی 

تێکۆشــانی تەڤگــەری ئاپۆیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــوو.

 شەرڤین مەزلۆم

قانوونی ئازادیو 

گوڵ و ئاسامن 

خوای  ئەویندارە
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ــوون کــە  ــە ب ــرد، زۆر بنەماڵ ــوە دەب ــان بەڕێ ــی ڕێکخســتنی خۆی ــە ناوچەیەکــدا کار و خەبات ــااڵن ل ــێ هەڤ ــە ســاڵی 1997دا کات ل
بــە هەمــوو شــێوازێ یــاری دەری هەڤــااڵن دەبــوون. یــەک لــەو بنەمااڵنــە کــە هەمــوو کاتێــک دەرگایــان ئــاوەاڵ بــوو، بنەماڵــەی 
هەڤــاڵ زیــالن پەپوولــە بــوون. واتــە هەڤــاڵ زیــالن لــە نێــو بنەماڵەیەکــدا مــەزن بــوو کــە هەمــوو کاتێــک پەیوەندیــان لەگــەڵ 
هەڤااڵنــدا هەبــوو. گەرچــی هەڤــاڵ زیــالن 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 
ــوو. ــاگادار ب ــرد، ئ ــی به رێوه ده ب ــی ژنان ــە تایبەت ــگا و ب ــران بەســەر کۆمەڵ ــی ئێ ــەو باروودۆخــەی کــە دەوڵەت ــالن ل ــاڵ زی دا. هەڤ
له بــه ر ئــه وه ش وه کــوو ژنێکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بڕیــاری  دا کــه بــه تێکۆشــانی خــۆی کۆتایــی بــه و باروودۆخــه بهێنێــت .

سه ره تا که ده یهه ویست به شداری شۆڕەش ببێت، هه ڤااڵن ئیزنی به شدار بوونییان پێ نه دا. به و هۆی ئه وه  که ته مه نی هه ڤاڵ زۆر 
که م بوو. هه ڤاڵ زیالن له سااڵنی 1995تا 1997 به شداری شۆڕش نابێت.به اڵم هه ڤاڵ زیالن وه کوو کچێکی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 

به تێکۆشانی رزگاری ئازادی ژنان به پێشه نگاتی ڕێبه ر ئاپو ده کات. بۆیه ش له سه ر تێکۆشان پێداگری دەکات. هه ڤاڵ زیالن 
له و ڕه نجه ی کوو ژنی کورد له و باروودۆخه ی ئێران دا دوچاری دەبوو، ئاگادار بوو. ده یهه ویست وه کوو ژنێکی ئازاد ببێت به 

پێشه نگی ئازادی ئه و ژنانه و هیوایه ک که بتوانێت ده نگ و ڕه نگی ژنان له کوردستان و ئێراندا ده ربڕێت. ته نیا ڕێگاشی به شدار 
بوون له رێزه کانی گریال ده دی تا له به رامبه ر  عه قڵییەتی پیاوساالرانه تێکۆشان بکه ن و ناسنامه یه کی نوێ بۆ ژنان ساز بکه ن.

ئه وکاته که هه ڤاڵ زیالن به شدار بوو، بۆ ماوه یکی له گه ڵ ئێمه له هه رێمی پاراستنی میدیا مایەوە. گه ر چی هه ڤاڵ زیالن منداڵ 
بوو و له  هەلومه رجی زستاندا بەشدار ببوو؛ به اڵم نه ته نیا یه ک خولەک لە ژياندا ڕانه ده وه ستا، به ڵکوو هه ر وه کوو پاشناوی خۆی 

)په پوله( هه موو کاتێک له جموجوڵ دا بوو. له دڵی هه موو هه ڤااڵندا جێگای خۆی کردبووەوە. هه ڤاڵ هیچ کاتێک نه یده گووت 
»من ناتوانم«. ئه مه ده بوو به سه رچاوه ی مۆڕاڵ بۆ هه موو هه ڤااڵن لە ژیان، خەبات و تێکۆشان. هه ڤاڵ زیالن خاوەن  هه ستێکی 

هونه ری بوو ، هەروەها دەست و قه ڵه مێکی بە کاریگەری و تایبەتی هەبوو . وا ده ینوسی که مرۆڤ هه ستی به قوواڵی شۆڕش 
ده کرد. یەک لە هەڤااڵنی هەرە بە هێز و بە باندۆری رۆژهەاڵتی کوردستان بوو...

 ده مه وێ بیره وه ریه کی خۆم لە گەڵ هەڤاڵ دا بگێڕمەوە:                                                                                                                                        
 ئه وکاته که هه ڤاڵ زیالن له الی ئێمه  ده ماوە، یه کێک له گەنجرتین ئه ندامانی ئه و به شه ده ژمێردرا. سه ره ڕای هه موو سه رما و 

سه ختیه کانی زستان ،  فڕۆکه کانی دوژمنیش بە سه ر ئێمه دا له هاتوو چوو دا بوون. هه ڤاڵ زیالن له و ته مە نه دا نه ته نیا نه ده ترسا 
به ڵکوو بوو به سه رچاوه ی مۆڕاڵ و خۆشحاڵی بۆ هه موو 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 3 مانگــە کــە هەڤاڵــامن لــە ال بــوو، بــۆ مــن زۆر درێــژ گــوزەرا. مــن هەمــوو کاتێــک دەمپرســی: »هەڤــاڵ زیــالن تــۆ هەمــوو 
کاتێــک لــە حرەکــەت و جــم و جووڵــدا بــووی. چــون دەتوانــی 3 مانــگ 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 زیــالن 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 2009 لــە هەرێمــی پاراســتنی مەدیــا جارێکیــرت هەڤاڵــم بینییەوە.لــە بڕیارگــەی 
پــەژاک! 4 ســاڵ بــوو کــە مــن نەمدیبــوو. گەرچــی تەمەنــی زۆرتــر بووبــوو، بــەاڵم ڕۆحــی هــەر وەک منــداڵ پــاک بــوو! زســتانی 

ــە دەرەوە!  ــدان هاتبووم ــە زین ــازە ل ــن ت ــە م ــوو ک ــوو. 2006 ب ــانۆگەر ب ــالن ش ــاڵ زی ــن ! هەڤ ــدا بووی ــەڵ یەک ــە لەگ 2006 ئێم
کۆمەڵێــک هەڤــاڵ بەیەکــەوە بوویــن! هەڤــاڵ زیــالن ئامــادەکاری مۆراڵــی دەکــرد! هەمــوو لــە مەکتەبــدا دانیشــتبووین! هەڤــاڵ 
ــل! هەمــوو هەڤــااڵن ســەریان  ــە بابانوئێ ــوو ب ــاڵ زیــالن خــۆی کردب ــوو! یەکجــار دیــامن هەڤ زیــالن ســورپرایزێکی ئامــادە کردب
ســووڕما! لــە هەمــان کاتــدا، پێشکەشــوانیش بــوو! ئێمــە بەدەنگیــدا زانیــامن هەڤــاڵ زیالنــە! هــەر ئــەم کارانــە دەبــووە بــە هــۆکار 

کــە هەمــوو کــەس لــە هەڤــاڵ زیــالن حەزبــکات و بــە دڵ خۆشــیان بــوێ!

ئامادەکارییــەکان بــۆ ڕۆژهــەاڵت زیاتــر دەبــوو. هەڤــاڵ زیــالن لــە بەشــی ڕاگەیاندنــدا بــوو! بــە تایبەتــی لەســەر گۆڤــاری »ژن« 
ــەر!  ــە ب ــی دەگرت ــی ڕۆژهەاڵت ــی ژنان ــەکان و بەتایبەت ــە کۆمەاڵیەتی ــەواوی کێش ــوو. ت ــی زۆر دەوڵەمەندب ــتا. بەرنامەکان ڕادەوەس
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 زیــالن پێشــنیاری کــرد بــڕوات بــۆ ناوخــۆی ڕۆژهــەاڵت. بــەاڵم هەڤــااڵن دەیانهەویســت کــە هەڤــاڵ 
ــۆ  ــە ناوخ ــروات و ل ــە ب ــرد ک ــری ک ــالن پێداگ ــاڵ زی ــەاڵم هەڤ ــکات! ب ــراوان ب ــۆی بەرف ــی خ ــەوە و خەبات ــدا مبێنێت ــە چاپەمەنی ل
تێکۆشــان بــکات لەســەر کێشــەی ژن.  لەســەر ئەمــەش هەڤــاڵ زیــالن بــۆ درێژەپێــدان بــە خەباتــی خــۆی  چــوو بــۆ هەرێمــی 
مەریــوان. لــە الیەکــی دیکەشــەوە ئێمــە دەزانیــن کــە لــە ســاڵی 1996 پیالنگێڕیەکــی مــەزن لەســەر رێبــەری گەلــی کــورد هەبــوو. 
هەڤــاڵ زیــالن )زەینــەب کناجــی( لــە بەرامبــەر بــەو پیالنگێڕیــە واڵمێکــی زۆر گــەورەی داوە! چاالکیەکــی فیداییانــەی ئەمجــام دا! 
هەڤــاڵ زیــالن بــۆ هەرچــورا پارچــەی کوردســتان بــوو بــە ســمبوولی خۆڕاگــری. پێویســتە هەموومــان ئــەو کەســایەتیە مەزنــە بــاش 
بناســین و بیکەیــەن بــە منونەیەکــی زۆر گرنــگ. هەڤــاڵ زیــالن پەپولــە 2006 لەبــەر ئــەوەی کەســایەتی هەڤــال زیــالن )زەینــەب 

کناجــی( بــۆ خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت بناســێنێ،بۆ ئــەوەی ئیــرادەی 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 1980-1990 دوژمن 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 30 حوزەیراندا چاالکی کرد، هەڤاڵ زیالن پەپوولەش 30 مانگ شەهید بوو.

هەڤــاڵ زیــالن یەکەمیــن شــەهیدی یەکیەتــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  YJRK بــوو. 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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ــس  ــتان نویس و منایش نامه نوی ــه ۱۹۰۴( داس ــه ۱۸۶۰ - ۱۵ ژوئی ــوف )۲۹ ژانوی ــچ ِچخ ــون پاولووی آنت
برجســته ی روس اســت. او در زمــان حیاتــش بیــش از ۷۰۰ اثــر ادبــی آفریــد. او را مهم تریــن داســتان 
کوتاه نویــس برمی شــامرند و در زمینــٔه منایش نامه نویســی نیــز آثــار برجســته ای از خــود بــه جــا 
ــل  ــد. چخــوف در چه ــس می دانن ــش نامه نوی ــن منای ــس از شکســپیر بزرگرتی گذاشته اســت و وی را پ

و چهــار ســالگی بــر اثــر ابتــال بــه بیــامری ســل در گذشــت.

در ایــن شــامره بــا انتشــار داســتانی کوتــاه و همچنیــن تحلیــل آن ســعی در بازخوانــی دوبــاره ی یکــی 
از آثــار ایشــان داریــم.

سبک شناسی 
مشخصات کلی آثار داستانی چخوف را می توان در این محورها خالصه کرد. 

• خلق داستان های کوتاه بدون پیرنگ 	

• ایجاز و خالصه گویی در نوشنت 	

• ــان« 	 ــی دوموپاس ــار »گ ــام از آث ــا اله ــتان ها ب ــرای داس ــز ب ــگفت انگی ــای ش ــق پایان ه خل
ــار( )نشــان افتخ

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

چخوف

تهنروادبیا
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• خلق پایان »هیچ« برای داستان با الهام از آثار »ویکتور شکلوفسکی« )منتقم(	

• بهره گیری از جنبه های شاعرانه و منادین در آثار که از ابداعات خود چخوف در دورٔه نویسندگیش بود.	

• نگاه رئالیستی به جهان و قهرمان های داستان برخالف نگاه فرمالیستی رایج آنزمان	

• استفاده از مقدمه ای کوتاه برای ورود به دنیای داستان )امتحان نهایی(	

• استفاده از تصویرپردازی های ملهم از طبیعت و رشح آن برای پس زمینٔه تصویری داستان )شکارچی(]16[	

موضوع و تم آثار 

• فرصت های ازدست رفته زندگی	

• آدمهایی که حرف همدیگر را منی فهمند	

• 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 

• ۱۸۸۳ - از دفرتچه خاطرات یک دوشیزه	

• ۱۸۸۴ - بوقلمون صفت	

• ۱۸۸۹ - بانو با سگ ملوس 	

• - نشان شیروخورشید	

منایش نامه ها 

• ایوانف	

• خرس	

• عروسی	

• مرغ دریایی )کتاب(	

• سه خواهر	

• باغ آلبالو	

همین چند روز پیش، »یولیا واسیلی    اِونا « پرستار بچه   هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم .به او 

 گفتم:

-بنشینید»یولیا واسیلی      اِونا«! می    دانم که دست و بالتان خالی است اّما رودربایستی دارید و آن را به زبان منی   آورید. 

 ببینید، ما توافق کردیم که ماهی سی   روبل به شام بدهم این طور نیست؟

 - چهل روبل .

- نه من یادداشت کرده    ام، من همیشه به پرستار بچه  هایم سی روبل می   دهم. حاال به من توجه کنید. شام دو ماه برای 

من کار کردید .

 - دو ماه و پنج روز

- دقیقاً دو ماه، من یادداشت کرده   ام. که می  شود شصت روبل. البته باید نُه تا یکشنبه از آن کرس کرد. هامن طور که 

می     دانید یکشنبه   ها مواظب »کولیا« نبودید و برای قدم زدن بیرون می  رفتید.  سه تعطیلی . . . 

»یولیا واسیلی     اونا« از خجالت رسخ شده بود و داشت با چین  های لباسش بازی می   کرد ولی صدایش درمنی   آمد .

- سه تعطیلی، پس ما دوازده روبل را می   گذاریم کنار. »کولیا« چهار روز مریض بود آن روزها از او مراقبت نکردید و 

فقط 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 بچه   ها باشید. دوازده و هفت می  شود نوزده. تفریق کنید. آن مرخصی   ها ؛ آهان، چهل و یک   روبل، 

 درسته؟

چشم چپ »یولیا واسیلی     اِونا« قرمز و پر از اشک شده بود. چانه   اش می  لرزید. رشوع کرد به رسفه کردن    های عصبی. 

دماغش را پاک کرد و چیزی نگفت .

- و بعد، نزدیک سال نو شام یک فنجان و نعلبکی شکستید. دو روبل کرس کنید .فنجان قدیمی   تر از این حرف   ها بود. 

ارثیه بود. اّما کاری به این موضوع نداریم. قرار است به همه حساب    ها رسیدگی کنیم. موارد دیگر! بخاطر بی    مباالتی 

شام »کولیا « از یک درخت باال رفت و کتش را پاره کرد. ۱۰ تا کرس کنید. همچنین بی    توجهیتان باعث شد که کلفت 

خانه با کفش   های »وانیا « فرار کند شام می  بایست چشم  هایتان را خوب باز می    کردید. برای این کار مواجب خوبی 

می   گیرید .

پس پنج تا دیگر کم می  کنیم .

 در دهم ژانویه ۱۰ روبل از من گرفتید…

 »یولیا واسیلی       اِونا« نجواکنان گفت: 

 -من نگرفتم. 

- اّما من یادداشت کرده   ام  .

 - خیلی خوب شام، شاید …

- از چهل ویک بیست و هفت تا برداریم، چهارده تا باقی می   ماند .

چشم   هایش پر از اشک شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق می   درخشید.. طفلک بیچاره  !

 - من فقط مقدار کمی گرفتم .

 در حالی که صدایش می   لرزید 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، می   کنه به عبارتی یازده تا، این 
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هم پول شام سه   تا، سه   تا، سه   تا . . . 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 می  گذارم؟ دارم پولت را می   خورم؟ تنها 

 چیزی می   توانی بگویی این است که متشّکرم؟

 - در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادند. 

- آن  ها به شام چیزی ندادند! خیلی خوب، تعجب هم ندارد. من داشتم به شام 

حقه می  زدم، یک حقه   ی کثیف حاال من به شام هشتاد روبل می    دهم. 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 بی  رحامنه   ای که با او کردم عذر خواستم و هشتاد روبلی را که 

برایش خیلی غیرمنتظره بود پرداختم .

 برای بار دّوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس، گفت: 

 -متشکرم  !متشکرم! 

پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم :

در چنین دنیایی چقدر راحت می  شود زورگو بود. 

هژار ریبین 

دردناک تریــن نکتــه آنجاســت کــه هــر واکنشــی از »یولیــا واســیلی       اِونــا« بــه بغــض بغرنجــی بــدل می گــردد کــه مســبب 

ــا اعــرتاض  ــده انتظــار می کشــد ب ــه خوانن ــاً آنجــا ک ــت می شــود. دقیق ــن روای ــات جــاری در ای ــی اتفاق تحمــل غیرمنطق

ــا«  ــا واســیلی       اِون ــاری، »یولی ــگ و شــاید نســبتاٌ اجب ــر نوعــی از محافظــه کارِی گن ــر تاثی ــر اث ــه رو شــود، ب ــان روب و عصی

ــوان چخــوف اشــاره  ــه فرودســتی، هامن¬طــور کــه آنت ــخ عــادت ب ــد. مفهــوم تل ــه عــرض تشــکر می بین خــود را وادار ب

مــی دارد، چنــان قبــح مقولــه ی مظلومیــت را می شــکند کــه مردمــان از اصــل خویــش دور گردانیــده شــده، خودخواســته 

ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن پیام ــاوی چنی ــتان ح ــاس داس ــد. در اس ــم می آورن ــی فراه ــرای زورگوی ــرت را ب ــن بس حاصل خیزتری

عامــل زورگویــی، صاحبــان قــدرت نیســتند. بلکــه کســانی هــم کــه مــورد ســتم قــرار می گیرنــد در ایــن مســئله ســهیم 

هســتند. از اساســی ترین دالیــل ایــن امــر فقــدان خودشناســی و اراده بــوده کــه ایــن هــم ســبب می شــود ســتم دیدگان 

و رنجــران جامعــه در چاره یابــی ایــن گونــه اتفاقــات خــود را بی تاثیــر دیــده و دچــار قــدر یــا رسنوشــت احســاس کننــد.  

زانا پشکو

چخــوف بــه پیــروی از ســبک امپرسیونیســم یــا دریافت گــری آثــاری خلــق کــرد کــه ناشــی از دریافــت و برداشــت مســتقیم 

ــان  ــرت عی ــه بیش ــر چ ــت ه ــن واقعی ــوق ای ــنت ف ــه م ــاه ب ــی کوت ــا نگاه ــند. ب ــی او می باش ــره ی زندگ ــم زورم از مفاهی

می گــردد. در داســتان کوتاه فــوق چخــوف ســعی بــر برجســته منــودن زمینه هــای بــروز شــخصیت های مســتبد در 

ــیلی  ــا واس ــه ی » یولی ــه مجادل ــرد ک ــی ب ــوع پ ــن موض ــه ای ــتان ب ــدای داس ــوان در ابت ــد. می ت ــان می ده ــه را نش جامع

    اِونــا « در مقابــل صاحــب کارش تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد و پــس از مدتــی دخــرتک تســلیم می شــود و بــه کمرتیــن 

قانــع می شــود، در حالــی کــه حــق او خیلــی بیشــرت اســت. چخــوف در ایــن داســتان کوتاه 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 مــنت اســت و هــدف نویســنده بــه ســادگی هرچــه متام تــر و بــا بیانــی مســتقیم و واضــح ابــراز 

ــه  ــیدن ب ــتمرار در رس ــف در اس ــه ضع ــری ب ــعی دارد از منظ ــتان س ــن داس ــوف در ای ــد چخ ــر می رس ــه نظ ــود. ب می ش

حقــوق اشــاره منایــد و از دیدگاهــی دیگــر تلنگــری بــه جامعــه وارد منایــد تــا در برابــر ظلــم و زورگوئــی ســکوت نکننــد. 
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شعر مازندرانی

پی ر بوردآ کوها، مه ن ماِزرون

پی ره دشت تییم، بِیمو نشا

نَدیمه ِشامره.

آی مار مهِ ن بی  ته،  پیته داِر مه

مه ن بی  ته،  لووِچمه.

ِشفت بیمه 

ِپاه رِس، ده که ن خرشت

مِناشون ِممون داره می

هارش مه ن گه د بومه

هارش وارش َخه له بیه مو

وارشیه

ته بووتی نکش وه که

مه ن وچه ی نه دومه

ته به هوتی واش، ممون بینجه کاریه 

توو به زن لینگه 

َچکا گه ل؛ ممون اینجه هنیشته ن

حه ره سیم بینجه تاشی

بی مون کوییه.

شعر از رفیق شاهان الرز

تقدیم به متام مادران زحمت کش

هارش وارش
خیاوان په تی
 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 ...
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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 ...
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