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این شماره تقدیم میگردد به تمامیشهیدا که در راه مبارزه با تاریک پرستان داعشی و

آزادی خلقهای خاورمیانه جانپاک خود را فدا کردند.

نحــوهی کارکــرد و شــیوهی عملکــرد رسمایــهداری بــر خــاف آنچــه کــه در فضــای نقــادی و
بهاصطــاح روشــنفکری چــپ و راســت بیــان میشــود ،تنهــا بــه بعــد اقتصــادی محــدود
منیگــردد .چنیــن نگاهــی بــه مدرنیتـهی رسمایـهداری مــا را بــه خطــا خواهــد انداخــت .تفــاوت
بســیاری میــان ماهیــت وجــودی و معناشناســانه «مدرنیتــه رسمای ـهداری» و آنچــه جریانــات
چــپ کالســیک بــه نــام «نظــام رسمای ـهداری» معرفــی میکننــد ،وجــود دارد .بــه اعتقــاد مــا
بهکارگیــری ســاختار-واژهی «مدرنیتــه» بــرای رسمایــهداری بــه حقیقــت وجــودی و ماهیــت
موجــود آن نزدیکتــر اســت .فهــم و درک ایــن موضــوع از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت
کــه رسمایـهداری و گســردگی آن را در دیــدگاه و مکاتــب اقتصادگرایانــه کــه متامــی حوزههــای
زیســتی ،اجتامعــی ،سیاســی و فرهنگــی را در ســاحت اقتصــاد و بــازار قربانــی و تفســیر میکند،
تقلیــل ندهیــم .امــا مراقــب ایــن نیــز هســتیم کــه از طــرف دیگــر بــام نیفتیــم ،بدیــن معنــی کــه
بــه دام تحلیلهــای یــک جانبــه و فرهنگمحــور «پس ـتمدرن» نیــز گرفتــار نیایــم .مــا واقــف
بــر ایــن امــر هســتیم کــه بــا نظرگاهــی تقلیلگرایانــه و تکســاحتی کــه تنهــا اقتصادمحــور و
یــا عکــس آن فرهنگمحــور باشــد ،راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد .بــه نظــر مــا خــط فکــری و
تحلیلــی درســت و نزدیــک بــه واقعیــت وجــودی جامعـهی انســانی ایــن اســت کــه عرصههــای
اقتصــاد و فرهنــگ را بــه شــکل همزمــان و همراســتا در نظــر ق ـرار دهیــم.
امــا مــا چ ـرا در ادبیــات و نوشــتارهای خــود از «مدرنیت ـهی رسمای ـهداری» اســتفاده میکنیــم؟
درواقــع مدرنیتــه بــه سیســتمی بـه یــک پیچیــده و گســرده اشــاره دارد کــه متامــی حوزههــای
زیســتی ،فکــری علــوم انســانی و علــوم تجربــی ،هــری ،فرهنگــی ،ادارکــی ،معــاری و
زیرسیســتمهای آنهــا را نیــز در بــر میگیــرد .امــا واژهی «نظــام رسمایـهداری» کــه در ادبیــات
برخــی از جریانــات «چــپ ارتدوکــس» نقــش بســته اســت؛ کارکــرد و معنــی تقلیلگرایانــه بــه
خــود گرفتــه اســت کــه بیشــر اشــاره بــه جنبههــا و تاثیـرات اقتصــادی و مبــادالت و مناســبات
کار و بــازار بــر رفتارهــای سیاســی ،اجتامعــی را دارد.
حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع هیئــت تحریریـهی نرشیـهی آلرتناتیــو تصمیــم بــر آن گرفــت
کــه هفتادوچهارمیــن شــارهی ایــن مجلــه را بــا محوریــت واکاوی و تحلیــل «ماشــین متــدن» کــه
اصــل وجــودی و بنیادیــن و حتــی روح رسمایـهداری اســت تنظیــم و منتــر منایــد .در ایــن راه
ب ـرای فهــم و ارتبــاط بهــر مخاطبــان مــا مقــاالت بــا موضوعیــت ماشــین جنســیتگرا ،ماشــین
بســیج ســازی ،ماشــین ملیتاریســم ،ماشــین آمــوزش ،ماشــین قدرت-دولــت را ارائــه منودهایــم.
اهمیــت «ماشــین» در ایــن اســت کــه بقــول ژیــل دولوز«جهــان همــه ماشــین اســت» و در واقــع
ماشــین بــه مثابـهی «ماشــین دیگــری ســاز» اقــدام بــه تبدیــل کــردن جامعــه بــه ضــد جامعــه و
انســان بــه ضــد انســان را بـرای مدرنیتـهی رسمایـهداری میدهــد.
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ب ـه نظــرم حتــی نظــام جهانــی اثــر آنــدره گونــدر فرانــک بهمنزل ـهی مدلــی کــه بســیار بــدان
نزدیــک شــدم نیــز حــاوی ایـرادی بســیار جــدی اســت .آشــکار بــود جامعـهی ســومر کــه آن را
بهمنزل ـهی منشــأ نظــام جهانــی لحــاظ میکنیــم ،جامع ـهای اســت کــه امــکان اولیــن انباشــت
رسمایــه را فراهــم آورده اســت .بــه نظــرم رویکــردش در مــورد انباشــت مرتاکــم ،تحــتعنــوان
«رودخان ـهی اصلــی متــدن از جامع ـهی ســومر تــا بــه روزگار امــروز» بســیار صحیــح اســت.
بــا ایــن امــر نیــز موافــق بــودم کــه انباشــت[مذکور] دارای پیوســتگی و اســتمراری تاریخــی
بهشــکل هژمونـیـ رقابــت ،مرکـزـ پیرامــون و افــولـ ترقــی میباشــد .ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی
و ایدئولوژیــکـ اخالقــی بهمثابــهی ســهپایهی اساســی تحققیافــن انباشــت ،مــواردی قابــل
درک بودنــد .بــه همیــن دلیــل بهجــای «شــیوهی تولیــد»« ،شــیوههای انباشــت» اهمیــت
مییابنــد و «جریانهــای هژمونیــک» نتایجــی مهمتــر از «جریــان مربــوط بــه شــیوهی تولیــد»
بهبــار میآورنــد .انتقــاد فرانــک از آنالیــز والرشــتاین در بــاب نظــامـ جهــانِ کاپیتالیســتی بــا
مرکزیــت اروپــا کــه آن را بهمنزل ـهی تنهــا نظــام تحققیافتــه در جهــان محســوب میمنایــد،
امــر بجایــی بــود .اســتثنایی نشــاندادن متــدن اروپــا ،رویکــردی بســیار مبالغهآمیــز بــود.
حتــی شــاید بتــوان آن را بهمثابــهی یــک متــدن افراطــی ،مارژینــال نیــز محســوب منــود.
همچنیــن مفاهیــم بنیادیــنِ مربــوط بــه ا َشــکال جامعــه نظیــر سوسیالیســم ،کاپیتالیســم،
بــردهداری و فئودالیســم را تحــت عنــوان واقعیــات ایدئولوژیــک مــورد ارزیابــی قــرار داده
بــود و ایــن ارزیاب ـیاش رویکــرد نزدیکتــری بــه ص ّحــت داشــت .اندیش ـهای دال بــر اینکــه
«اصطالحــات و مفاهیــم مذکــور بهجــای توضیــح واقعیــت اجتامعــی ،بــه امــر رسپوشگــذاری
بــر آن خدمــت میمناینــد» ،اندیش ـهای بــود کــه میبایســت اهمیتــش را فرامــوش نکــرد و از
تأمــل بــر روی آن بازنایســتاد .شــاید جســتجو و تکاپــوی وی[کــه] بهصــورت «وحـ ِ
ـدت ضمــن
تفاوتمندی»[فرمولبنــدی گردیــده ]،کمکــی بــه حــل مســئله بنامیــد امــا ناکافــی اســت .بــا
اینحــال آشــکار بــود کــه فایــدهی فراوانــی در امــر تحلیــل و واشــکافی او در زمینـهی جامعـهی
تاریخــی دارد .جهــت یــک حیــات اجتامعــی بهــر و زیباتــر ،ناگزیــرم مقــدار خطایــش را نیــز
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بهعنــوان یــک آنالیــز نظــام ارزیابــی منایــم .امــا ایـراد اساسـیاش ،ریســکی بــود کــه بــا خــود بــه همـراه داشــتَ :دور
حلقــوی بســتهای را ارائــه مـیداد کــه گویــی قابــل گــذار نبــود .چنــان رویکــردی در قبــال نظامهــای قــدرت هژمونیــک
در پیــش میگرفــت کــه گویــی امــری مق ّدرنــد .بــه عبــارت بهــر[ ،راه] برونشــد دیالکتیک ـیای نشــان داده منیشــد.
آنالیــز امانوئــل والرشــتاین در مــورد نظــامـ جهــانِ کاپیتالیســتی کــه مقط ـع زمانــی پانصــد ســالهای را شــالوده ق ـرار
مـیداد ،ناکافــی بــود .آشــکار بــود کــه اگــر تحلیالتــش را بــر مبنــای مقطعــی پنــج هـزار ســاله انجــام مـیداد ،بســیار
مثربخشتــر واقــع میشــد .در ارزیابــی بســیاری از اندیشــمندان دربــارهی نظــامـ جهــان ،رسنخهــا و نشــانههای
ایــن را دیدیــم .جنبـهی پُــر مزیــت آن نیــز ایــن بــود کــه والرشــتاین توانســته بــود آنالیــز برونشــد از نظــامـ جهــان را
بهگونـهای توامنندانهتــر انجــام دهــد .کیفیــت رویکردهایشــان چنــان بــود کــه قــادر بودنــد[در زمینـهی حــل مســئله]
ســهمی برعهــده بگیرنــد.
فرنانــد بــرودل حقیقت ـاً هــم تحلیلــش دربــارهی رسمای ـهداری افقگشــا اســت و هــم نگــرش کلیتمنــدش در زمین ـهی
جامعــه کــه بهشــکل «مدتزمانهــای تاریخــی» ارائــه داده .بهویــژه گفت ـهی وی دال بــر «ضدیــت کاپیتالیســم بــا
بــازار» و تأکیــدش بــر اینکــه انحصــارات قــدرت و انحصــارات اقتصــادی از حیــث انباشــت دارای خصایصــی مشــابهاند،
بهغایــت مهــم اســت .یکــی از جمــات وی کــه بیشــر از همــه آن را پســندیدم ایــن بــود« :قدرتهــای تحکیمیافتــه،
پیوســته رسمایــه تــراوش میمناینــد» .همچنیــن دستنشــان میســازد «قــدرت نیــز هامننــد پــول ،قابــل انباشــت
اســت»؛ ایــن ســخنی اســت کــه ارزش آموزندگــی واالیــی ب ـرای صاحبــان ادراک دارد .هــم والرشــتاین و هــم بــرودل،
عــدم موفقیــت انقالبهــای سوسیالیســتی را از یــک حیــث بــه عــدم گذارشــان از مدرنیتــهی کاپیتالیســتی پیونــد
میدهنــد؛ ایــن نیــز تعیینکننــده و بســیار آموزنــده اســت .امــا مــن نیــز بــا لــزوم مؤاخــذه و بازخواستشــان در
خصــوص «تقلیلگرایــی اکونومیســتی» کــه خــود ایــن دو اندیشــمند مشــهور هــم از آن بحــث میمناینــد ،موافــق
هســتم.
بــار دیگــر بایســتی دستنشــان ســازم کــه رویکــرد مــن در زمین ـهی علــوم اجتامعــی ،اگرچــه از ایــن اندیشــمندان
مهمــی کــه نامشــان را بــردم تأثیــر ـ هرچنــد اندکــیـ پذیرفتــه و از متفکرانــی کــه از آنهــا یــاد نکــردهام تأثیــرات
مشــابهی را پذیرفتــه باشــد نیــز ،ابعــادی مختصبهخــود را در اندرونـهی خویــش داراســت .معتقــدم نکاتــی را کــه در
دومیــن دفاعیــات بزرگــم بــا نــام «دفــاع از یــک خلــق» توضیــح داده بــودم ،تعمیــق بخشــیده و نظاممنــد منــودهام.
در بنیــان ایــن بــاور ،چنیــن امــری نهفتــه اســت :بــه نظــر مــن اپیستمولوژیهای(ســاختاربندیهای معرفتــی) موجــود
نتوانســتهاند خویــش را از وضعیــت مبدلشــدن بــه بخشــی از دســتگاههای قــدرت ،رهایــی بخشــند .ایــن امــر
برخــاف ارادههایشــان بدینگونــه اســت .جــای شــکی نیســت کســی همچــون کارل مارکــس کــه یکــی از شــخصیتهای
دارای علمیتریــن رویکــرد بــود ،ســیامی باطنــی کاپیتــال را بــه توامنندانهتریــن شــکل تشــخیص داده اســت .امــا
ایــن خصوصیــت بســیار مهمــش ،کفــاف گسســت وی از مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی را نکــرده اســت .حیــات مارکــس و
ســاختارهای معرفتـیای کــه وی بــر آنهــا متکــی بــود ،بــا هـزار و یــک قیــد و بنــد بــا ایــن مدرنیتــه در پیونــد بــود .این
مــوارد را نــه جهــت متهمســاخنت بلکــه بـرای درکپذیرمنــودن واقعیــت او بــر زبــان میرانــم .مســائلی نظیــر آن بـرای
لنیــن و مائــو نیــز مصــداق دارنــد .نظامــی کــه طرحریــزی منودنــد ،بهواســطهی بســیاری از پیشانگاشتهایشــان (و
در رأس آن ســاختارهای معرفتــی و نگرششــان در مــورد حیــات مــدرن) بــه مدرنیته(مدرنیتـهی کاپیتالیســتی) وابســته
بــود .بهعنــوان مثــال تصــور میکردنــد کــه خواهنــد توانســت بــا درومنای ـهای سوسیالیســتی بــر موضوعــات کالنــی
نظیــر صنعتگرایــی و دولــتـ ملــت غالــب آینــد .حالآنکــه ،ایــن قالبهــای اساســی مدرنیتــه از حیــث شــکل و
محتــوی ،معطــوف بــه انباشــت رسمایــه بــود .کســی کــه آن را شــالوده قـرار مـیداد ،اگرچــه بــا آن در تضــاد میبــود
نیــز منیتوانســت از منجرشــدن بــه برقراری[نظــام] کاپیتالیســم رهایــی یابــد .انتقادهایــم از سوسیالیســم رئــال ،در
متامــی ایــن مــوارد بهحالتــی بســیار آشــکار درآمدهانــد .امــا انتقــاد کافــی نیســت .چهچیــزی را بایــد بهجــای آن قـرار
مـیدادم؟ پرســش حائــز اهمیــت همیــن بــود؛ هــان پرسشــی کــه همیشــه در بــاب آن بــه ژرفاندیشــی پرداختـهام.
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ارائـهی گزینـهی متــدن دموکراتیــک ـ علیرغــم اینکــه در ظاهــر بســیار ســاده آیــدـ بهمنزلـهی یــک الگــوی رویکــردی
نظاممنــد بــه نظــر مــن بســیار الزم و گرهگشــایانه جلــوه میمنایــد؛ این[گزینــه] تحــت همیــن عنــوان خواهــد بــود تــا
زمانــی کــه عنوانگــذاری نوینــی مقبــول واقــع گــردد .ایــن گزینــه پیــش از هــر چیــز ،نظامــی آلرتناتیــو را جهــت نظــام
متــدن مرکــزی جهــان پیشــنهاد میمنایــد .متــدن دموکراتیــک تنهــا اتوپیایــی جهــت امــروز و آینــده نیســت؛ بلکــه جهــت
تفســیرپردازی ملموستــر دربــارهی جامعــهی تاریخــی نیــز بهغایــت رضوری و شــفافیتبخش دیــده میشــود.
وجــود مقاومــت و آلرتناتیــو در هــر رشایــط مکانــی و زمانــی کــه انباشــت رسمایــه و دســتگاههای قــدرت ِحاصــل از
آن وجــود دارنــد ،یــک رضورت طبیعــت اجتامعــی اســت .جوامــع در هیــچ زمــان و مکانــی در برابــر انباشــتگیهای
رسمایــه و دســتگاههای قــدرت ،عملکــردی فاقــد مقاومــت و بــدون آلرتناتیــو نداشــتهاند .عمدتــاً شکستهایشــان
ریشــه در محرومیــت از مقاومــت و فقــدان آلرتناتیــو نداشــته ،بلکــه بایســتی دلیــل آنهــا را در رشایــط دیگــری
جســتجو کــرد.
تــا زمانــی کــه داســتانهای باورنکردنــی انباشـتهای رسمایــه و قــدرت را بســیار نیــک درک نکنیــم ،در امــر معنادهــی
بــه مفهــوم متــدن دموکراتیــک دچــار ســختی خواهیــم شــد .در همیــن رابطــه ،ســاختاربندیهای معرفتــی همــواره
میــان دو نــوع خطــا آمــد و شــد کردهانــد :یــا بهمتامــی در میــان ســاختاربندیهای «شــناختـ قــدرت» ذوب شــدهاند
و یــا بــه حالــت مذاهبــی مســامحهناپذیر (بــدون تــوان انتخــاب مســتقلِ گزینههــای علمــی ،سیاســی و مواضــع
اخالقــی خویــش) نتوانســتهاند از حالــت بیحاصلمانــدن و یــا ناقــص وانهادهشــدن ،رهایــی یابنــد .بیگــان،
بایســتی همیشــه نقــش اغواکننــدهی زور و رسمایــه را در مســئلهی مذکــور در نظــر داشــت .بــدون محکوممنــودن
نگــرش مبتنــی بــر ایــن دو ســاختاربندی معرفتــی برجســته ،منیتــوان گزینــهی متــدن دموکراتیــک را رؤیتپذیــر
ســاخت .مــوردی کــه بایســتی مؤاخــذه گــردد ،واقعیــت متــدن دموکراتیــک نیســت؛ بلکه[ایــن] ســاختاربندیهای
«شــناختـ قــدرت» و گرایــش مبتنــی بــر مذاهــب ضالّـه اســت کــه قابلیــت مشاهدهشــدن را از آن ســتاندهاند .ایــن
واقعیــات را کــه تنهــا بهواســطهی کاســتیها و اشــتباهات موجــود در روایتهــای جامع ـهی تاریخــی قابــل توضیــح
نیســتند ،تنهــا از طریــق یــک «گــذار علمــی» ریشـهای یعنــی انقالبــی در علــوم اجتامعــی میتــوان متحــول گردانیــد.
ســاختارهای «قــدرت و دولــت»ی کــه بــر روی انباشــتگی پنــج ه ـزار ســالهی رسمایــه برق ـرار شــدهاند ،بهواســطهی
آزمونهــای روزانــهی خویــش بســیار نیــک میداننــد کــه اگــر ســاختارهای ایدئولوژیــک و معرفتیشــان را در
مقیاسهایــی عظیــم ســازماندهی ننامینــد ،قــادر بــه تــداوم رژیمهایشــان نخواهنــد بــود .بایــد دانســت تــا
زمانــی کــه «محصــول مــازاد» و «ارزش افزونــه» ـ کــه در عیــن حــال دو مــورد از «س ـهقلو»ها هســتندـ و ابزارهــای
«مرشوعیتبخشــی» را بهمنزلـهی عنــر اساســی نظــارت دامئــی دســتگاههای قــدرت هژمونیــک بــر انباشتههایشــان
تلقــی نکنیــم ،علــوم اجتامعــی رژیمهــای حقیقــت بامعنایــی نخواهنــد داشــت .تــا زمانــی کــه درک نشــود ســاختارهای
متولــوژی ،دیــن ،فلســفه و علــوم پوزیتیــو درهمتنیدگــی فراوانــی بــا تاریــخ انباشــت رسمایــه و قــدرت داشــته و
همیشــه بــر منافــع مشــرک نظــارت داشــتهاند ،انقــاب در علــوم اجتامعــی ممکــن نخواهــد بــود.
دومیــن مــورد مهمــی کــه بایــد از اصطــاح متــدن دموکراتیــک اســتنباط شــود ایــن اســت کــه وســیعترین بســر را
جهــت انقــاب در علــوم اجتامعــی ارائــه میمنایــد .ایــن را بهمثاب ـهی برنهــاد و یــا تــز اساســی مشــاهده میمناییــم:
آشــکار اســت ادعــای اینکــه متامــی «بربرهــای» تاریــخ ،اقــوام کوچنشــین ،لُمپنهــا ،قبایــل ،کمونهــا ،مذاهــب ضالّــه،
ســاحرهها ،بیــکاران و فقــرا همیشــه از جنبشهــا و نظامهــای بامعنــا محرومانــد و ایــن تقدیــر آنهاســت[ ،بــه
معنــای] تولیــد ســاختارهای متولوژیــک ،دینــی ،فلســفی و علمــی و ایجــاد دســتگاههای انباشــت دانــش ،تحــت نــام
منافــع صاحبــان انباشــتهی رسمایــه و قــدرت میباشــد .در تاریــخ ،تنهــا حاکمیــت رسمایــه و قــدرت وجــود نداشــته
اســت؛ بلکــه در عیــن حــال حاکمیــت مختلــط مکانیســمهای معرفتی(متولوژیــک ،دینــی ،فلســفی و علمــی) کــه
همیشــه بــا حاکمیتهــای مذکــور مشــرکاملنافع بودهانــد نیــز مطــرح بــوده اســت .در بنیــان عــدم موفقیــت
بســیاری از ســاختارهای علــوم اجتامعــی پیــرو و مخالــف ،و در رأس آن علــوم اجتامعــی مارکسیســتی ،ایــن مســائل

نهفتــه اســت :طرحهایشــان در زمین ـهی انقــاب علــوم اجتامعــی کــه بــر متامــی تاریــخ انباشــت رسمایــه و قــدرت
متکیانــد؛ همچنیــن ناتوانیشــان در امــر پیشــرد[انقالب مذکــور بهگونــهای] درهمتنیــده بــا یــک نظــام متدنــی
آلرتناتیــو .بیشــک بســیاری از مقوالتــی کــه بــه بحــث گذاشتهشــدهاند ،مــورد نقادیهــای گســردهای قـرار گرفتهانــد؛
امــا آن را توســعه نــداده و در چارچــوب یــک واحــد روایتــی کــه متامــی تاریــخ را دربــر بگیــرد قـرار داده نشــده اســت.
قــادر نگشــتهاند نگــرش مبتنــی بــر نظــام جهانــی را پدیــد آورنــد و از آزمونهــای ازهمگســیخته اح ـراز ورزنــد.
ســومین عنــر مهــم در نظــام متــدن دموکراتیــک ،ایــن اســت کــه بــدون فرصــتدادن بــه عنــارص انباشــتهای
افراطــی «رسمایــه ،قــدرت و دولــت» کــه متکــی بــر تکویــن طبق ـهی متوســط بــوده و همیشــه نقــش ســلولهای
رسطانــی را در جامعــه بــازی منودهانــد ،دارای تــوان توســعهدهی بــه شــهر و صنعــت ـکــه از انقــاب زراعــی بدینســو
توســعه یافتهانــدـ بــوده اســت.
یعنــی بــا نظــر موافــق بــه شــهر و صنعــت نگریســته میشــود امــا ســلولهای رسطانیشــدهی موجــود در ســاختارهای
آن مــورد پذیــرش واقــع منیگردنــد .هنگامــی کــه بــه مشــاهدهی شــبکههای غولآســای «شــهرـ صنع ـتـ قــدرت و
ارتباطــات» امروزیــن میپردازیــم ،همچنیــن وقتــی تخریبــات محیطزیســت ،موقعیــت کنونــی زنــان ،همچنیــن فقــر
و بیــکاری را ـکــه در ابعــادی فاجعهآمیــز پدیــد آمدهانــدـ بهگونــهای متداخــل در ایــن مشــاهدات میگنجانیــم،
بســیار نیــک درک خواهــد شــد کــه تعبیــر «رسطانیشــدن» موجــود در ســاختاربندیهای اجتامعــی امــر نابجایــی
نیســت .بهویــژه یــورش بهاصطــاح بربرهــا کــه در هیچکــدام از مقاطــع تاریخــی کاســته نشــده(اصطالح بربریــت
ش روســتاییان ،و فریــاد و فغــان متزایــد
مجــددا ً مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت) ،گمراهیهــای مذهبــی ،شــور 
اتوپیســتها ،آنارشیســتها و در آخــر رس فمینیســتها و جنبشهــای محیطزیســتگرا در برابــر تهدیــد
وخامتبــار رسطانیشــدن موجــود در بدنــهی اجتامعــی ،از طریــق متخصصــان پیشــتاز علــوم اجتامعــی امروزیــن
و در رأس آنهــا امانوئــل والرشــتاین ،میتواننــد معنایــی فراگیــر کســب مناینــد .هیــچ جامع ـهای منیتوانــد از ایــن
پــس ،انباشــتگیهای موجــود در دســتگاههای «شــهر ،طبقـهی متوســط ،رسمایــه ،قــدرت ،دولــت و ارتباطــات» را بـرای
مدتزمانــی طوالنــی بــا خــود حمــل منایــد .هرچنــد جامعـهای کــه بهطــور سفتوســخت در قفــس آهنیــن محبــوس
شــده نتوانــد فریــاد و غریــو خویــش را بــه ســطحی نتیجهبخــش برســاند ،امــا برنهــاد یــا ادعــای مــا ایــن اســت:
همچنــان کــه وجــود نشــانههای امدادخواهــی روزانــه در حــوزهی اکولــوژی بســیار نیــک نشــان میدهــد ،مســائل
نظــام متــدن مرکــزی موجــود ،در پــس پــردهی وضعیــت بحرانــی و کائوتیــک نهفتــه اســت؛ برونرفــت از بح ـران و
کائــوس نیــز مســتلزم روشــنگریای اســت کــه پیونــد آن بــا رسچشــمههای تاریخ ـیـ اجتامعــی برق ـرار شــود و روزگار
امروزیــن را بهعنــوان وضعیــت کنونــی ایــن برآمدگاههــا تحلیــل منایــد؛ بــر همیــن مبنــا آینــده نیــز تنهــا از طریــق
نظــام متــدن دموکراتیــک مرکــزی جهــان قابــل ســاخنت اســت.
دفاعیــات مــن ،ژرفاندیشــیای جهــت شفافســازی ابعــاد گوناگــون ایــن تــز اصلــی خواهــد بــود .اینکــه ســعی
بــر درک تاریــخ در ابعــادی جهانشــمول دارم ،بــدون شــک بــا ایــن عقیــدهام کــه ارزش یــک اصــل را دارد ،در
ارتبــاط اســت :بــدون تاریــخ جهانشــمول ،تاریخهــای محلّــی معنایــی نخواهنــد داشــت .جــای گامنــی نیســت کــه
حتــی تاریــخ کمرنگتریــن جوامــع ،در پرتــو تاریــخ جهانشــمول قابــل روشنســازی اســت .همچنیــن ب ـرای گ ـزارهی
«اکنــون (زمــان حــال) ،تاریــخ اســت و تاریــخ نیــز زمــان حــال» ،ارزشــی در ســطح یــک اصــل قائــل هســتم .امــا بایســتی
تک ـرار کنــم کــه ضمــن افــزودن مــورد مهــم ذیــل ،ایــن دو اصــل مهــم مربــوط بــه تاریــخ را پیشکشــیدهام :زمــان
حــا ِل محلّــی ،رصف ـاً بهمنزل ـهی یــک «تک ـرار» و «س ـ ّنت» ،تاریــخ را تک ـرار منیمنایــد .قطع ـاً بــا افــزودن تفاوتهــا
و خو ْدویژگیهایــش ،نقــش مهمــی در انباشــت تاریخــی ایفــا میکنــد .یعنــی تاریــخ تنهــا یــک تک ـ ّرر نیســت؛ بلکــه
بهواســطهی انباشــن مشــارکتهای هــر زمــان و مــکان تکــ ّرر مییابــد.
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مرگبــاری بــر روح ،اراده ،شــان و کرامــت انســانی زنــان وارد آمــد؛ امــا بــا ایــن وجــود بــاز هــم قــادر بودنــد
در برابــر چرخدندههــای خردکننــدهی «ماشــین متــدن» مقاومــت و ماهیــت وجــودی خــود را حفــظ مناینــد.
گــذر از جامعــه مادرمحــور بــه سیســتم طبقاتــی مردســاالر بــا خــود فجایــع دردناکــی بــه بــار آورد کــه پــس از
گذشــت چنــد ه ـزار ســال بــر شــدت و عمــق پیامدهــای مخــرب آن افــزوده میشــود .جنگهــای بیامــان،
قتلعــام ،نسلکش ـیهای فرهنگــی و فیزیکــی ،قدرتطلبــی ،اســتعامر و غارتگــری از نتایــج ظهــور «ماشــین
متــدن» قــدرت بنیــان اســت .قبــل از ورود بــه بحــث در مــورد تاثی ـرات متــدن و سیســتم دولتــی بــر زنــان
بایســتی اندکــی در مــورد جوامــع پیشــامتدنی صحبــت منــود .جوامعــی کــه در جامعهشناســی مــدرن ســخنی
در مــورد آن گفتــه نشــده و اگــر هــم شــده بــا دیــدی مقرضانــه بــر آن دوران نــام و برچســب توحــش و
بربریــت مینهنــد.
بــدون شــک زنــان در رونــد تکامــل جوامــع نقــش تعییــن کننــدهای داشــتهاند .بدیــن ترتیــب نــه تنهــا در
پیشــرد رونــد اجتامعــی شــدن پیشــاهنگ جامعــهی انســانی بودنــد ،بلکــه در فرآینــد تولیــد و ســاخت
ابزارهــای مــورد نیــاز جامعــه نیــز نقــش مهــم و بنیادیــن داشــته و مســئول تــداوم زندگــی نوع انســان بحســاب
میآینــد .دلیــل عــدم وجــود خشــونت و قــدرت در ایــن جوامــع بــا ویژگــی و رسشــت زنــان ارتبــاط مســتقیمی
و تنگاتنگــی دارد .ماهیتوجــودی زن در تضــاد و تعــارض بــا جنــگ و رونــد طبقاتــی شــدن میباشــد و بدیــن
گونــه موجبــات بــروز و پدیدآمــدن جوامعــی امــن و رسشــار از صلــح و برابــری را ایجــاد منودهانــد .رهــری
و ســاماندهی فعالیتهــای اجتامعــی کــه توســط زنــان در جوامــع طبیعــی انجــام میپذیرفــت بــر مبنــای
ســلب حقــوق مــردان پایهگــذاری نشــد بــود ،برعکــس ایــن جوامــع از نابرابــری اجتامعــی و تبعیــض بــه دور
بــود .مــادران و زنــان پیــروان زندگــی بــری بــوده و در متامــی فعالیتهــا آغازگــر و پیشــاهنگ بودنــد.
نخســتین درمانگـران ،آمــوزگاران ،هرنمنــدان و انتقــال دهنــدگان میـراث فرهنگــی و اجتامعــی زنــان بودنــد.
جوامــع امروزیــن کــه شــکاف طبقاتــی و جنســیتی در آن تعمیــق یافتــه هی ـچگاه قــادر نبودهانــد صلــح و
امنیــت واقعــی را ب ـرای جوامــع بــه ارمغــان آورنــد و دلیــل آن را میتــوان از مطــرود ســاخنت و محرومیــت
اجتامعــی زنــان در ایــن عــر جســتجو منــود .مهمتریــن رخــداد متــدن مرگزگـرای آغــاز بردگــی زنــان و اســتثامر
اندوختههــا و ارزشهــای جامعـهی زنــان اســت .بــا آغــاز متــدن مرکزگـرا و نفــوذ قــدرت و انحصــار ،زنــان بــه
کنــاری رانــده شــدند و بدیــن صــورت مردســاالری بــر متامــی ارکان وجــودی جامعــه اســتیال پیــدا منــود .بردگــی
بــا ورود زنــان بــه پرستشــگاههای کاهنــان ســومر آغــاز و تــا بــه امــروز نیــز تــداوم یافتــه اســت .ذهنیــت
جنســیتگرا نخســتین بــار توســط راهبــان ســومر ایجــاد گشــت و پــس از آن در ادیــان تــک خدایــی( یهودیــت،
مســیحیت ،اســام) نهادینــه شــد و ایــن نابرابــری آشــکار در متــام مراحــل بــردهداری و فئودالیســم نیــز وجــود
داشــت .امــا در هیــچ یــک از ادوار متــدن بــه انــدازه نظــام رسمایـهداری بردگــی زنــان تعمیــق نیافــت.
در دوران پیشــارسمایهداری و مراحلــی کــه بــه تدریــج پایههــای ظهــور رسمایــهداری شــکل میگرفــت در
قــرون شــانزده و هفــده در اروپــا نیــز تهاجامتــی گســرده علیــه زنــان شــکل گرفــت .ساحرهکشــی مختــص بــه
ایــن دوران اســت .صدهــا ه ـزار زن بــه شــیوهای وحشــیانه و بــه بهانــه ســحر و جــادو شــکنجه ،ســوزانده و
اعــدام شــدند .قتــل عامــی کــه تاکنــون نیــز دربــاره آن کمــر ســخن بــه میــان رانــده میشــود .ســاحره کشــی
یکــی از نشــانههای ظهــور رسمایـهداری در جوامــع غربــی بــود تــا بــا رسکــوب زنــان ســلطه خــود را تثبیــت و
تحکیــم مناینــد .دانــش و آگاهــی زنــان در زمینههــای دارویــی و درمانــی کــه میـراث آنــان از جامعــه نوســنگی
ریشــه میگرفــت بــه دســتاویزی بـرای بــه زیــر کشــاندن شــان زنــان دانــا مبــدل شــد .عــاوه بــر ایــن دخالــت
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در معیارهــای زایــان زنــان در ایــن دوره ب ـرای افزایــش نیــروی کار ارزان شــدت یافــت .بــا انقــاب صنعتــی
و انتقــال کانــون تولیــد و کار از خانــه بــه کارخانههــا و تقســیم ناعادالنــه مشــاغل ،زنــان از حــوزه تولیــد و
اقتصــاد بــه حاشــیه رانــده و نقــش او بــه یــک کارگــر ســاده فروکاســته شــد و رنــج و دســتاوردهای آن بــی
ارزش تلقــی گردیــد .عــاوه بــر ایــن ممنوعیــت ســقط جنیــن در ایــن دوران و کشــن زنانــی کــه بــه هــر شــکل
نــوزادان آنــان نابــود میشــد رونــد صعــودی یافــت چـرا کــه نیــاز بــه نیــروی کار فـراوان بــود و زنــان بایســتی
ایــن نیــاز حکومــت را بــا زور و رسکــوب تامیــن میکردنــد .زنــان در ایــن دوره شــدیدا تحــت کنــرل و فشــار
بودنــد بــه گونـهای کــه زهــدان زنــان بــه حــوزهی عمومــی دخالــت حکومــت مبــدل شــد .در نهــاد خانــواده
آن دوران ،مــردان در واقــع مناینــدگان دولــت و یــا کلیســا بودنــد .سیســتم خانــواده هســتهای کــه در مراحــل
پیشــا متدنــی وجــود نداشــت در عــر مدرنیتــه تشــکیل و یکــی از نهادهــای اصلــی مداخلـهی دولــت و اعــال
خشــونت و فرودســتی بــر زنــان بــود .محصــور شــدن زنــان در میــان چهاردیــواری خانــه و کاهــش نقــش آنــان
بــه فرزنــدآوری ،مســاوی بــود بــا آغــاز دورهای دیگــر از تاریــخ زنــان کــه بردگــی و جنســیتگرایی بــه اوج
خــود رســید .بنابرایــن دوران ظهــور کاپیتالیســم بــه انــدازه نهادینــه شــدن آن تراژیــک و دردنــاک بــوده اســت.
بــر ایــن اســاس فرودســتی زنــان در جامعــه مردســاالر شــکل گرفــت کــه در تضــاد آشــکار بــا موقعیــت زنــان
در دوره جامعــه طبیعــی اســت .جنســیتگرایی اجتامعــی در متامــی حوزههــای زندگــی و ذهنیتــی جامعــه
جــای گرفــت و مانــع از گام برداشــن زنــان در راســتای تعالــی و کســب حقــوق خــود شــد و بــه عبارتــی
جنســیتگرایی تعــرض بــه جامعــه طبیعــی بــود.
سیســتم مدرنیتــه رسمایـهداری کــه بــر پایــه انباشــت ســود و قــدرت برســاخت شــده اســت ،تهاجمــی مرگبــار
علیــه رسشــت طبیعــی جامعــه را در پیــش گرفــت و معیارهــای اخالقــی و اجتامعــی آن را دچــار تزلــزل
منــود .پــس مــی تــوان گفــت یکــی از ویژگیهــای بــارز سیســتم رسمای ـهداری «جامعــه کُشــی» اســت(این
اصطــاح برگرفتــه از دفاعیــات چهــارم عبداللــه اوجــاالن اســت) .خــودروی بــی ترمــز رسمای ـهداری کلی ـهی
ارزشهــای جامعــه دمکراتیــک و آزاد را زیــر چرخهــای خــود گرفــت .نظــام رسمایـهداری نظامــی فاقــد عنــان
و لجــام گســیخته ،ضــد اجتامعــی و ضــد دمکراتیــک اســت و بــا هیــچ یــک از هنجارهــای جامعــه انســانیت
همخوانــی نــدارد .یکــی از مخربتریــن محصــوالت نظــام رسمایــهداری انســانیتزدایی ،غــارت تاریــخ و
انقطــاع و تخریــب حافظــه جمعــی اســت .درواقــع بــه تاریــخ فرهنگهــا تعــرض و آنــان را بــه ســوی نابــودی
ســوق میدهنــد ،بدیــن صــورت حافظــه تاریخــی جوامــع را پاکســازی میمناینــد .بــدون شــک جامعــهای
فاقــد حافظــه تاریخــی ،جامع ـهای ناپویــا و مــرده اســت.
رسمایـهداری بــا خــود فجایــع بیشــاری بــه بــار آورد اســت .در ایــن میــان عــاوه بــر تخریباتــی کــه در جامعــه
انســانی پدیــد آورد صنعــت گرایــی کــه یکــی از پایههــای اصلــی آن محســوب میگــردد نیــز زیس ـت بــوم را
بــه نابــودی ســوق داده و منابــع و ثروتهــای عظیــم طبیعــی را بــا ولــع مــورد اســتفاده و تحــت کنــرل خــود
درآورد اســت .پیامــد آن آلودگــی هــوا و آبهــا ،نــازک شــدن الیــه اوزون و گــرم شــدن کــره زمیــن اســت کــه
هــر یــک از آنهــا تاثی ـرات منفــی بــر جهــان گذاشــته و بــه تبــع آن انق ـراض گونههــای جانــوری و گیاهــی
گوناگــون و تغییــر اقلیــم بــا خــود بــه همـراه دارد.
دولت-ملــت یکــی دیگــر از پایههایــی اســت کــه نظــام مدرنیتــه رسمایـهداری بــا آن ســلطه خــود در جوامــع
را تثبیــت منــوده اســت .ذهنیتــی کــه جامعــه بــری را بیــش از ســایر ادوار تاریخــی دچــار بح ـران و بــن
بســت منــود .بــدون شــک زنــان از نخســتین جوامعــی بودنــد کــه مــورد هجــوم سیاســی و ایدئولــوژی ایــن

سیســتم قـرار گرفتهانــد .دولــت -ملــت بیشــینه نفــوذ خــود را از ســاختار و تفکــر جنســیت گرایــی میگیــرد.
جنســیتگرایی یــک ایدئولــوژی و ملیگرایــی مخــرب اســت .جنســیت گرایــی اجتامعــی مبیــن شــکلی از
قــدرت گرایــی و یکــی از اصلیتریــن بخــش از ایدئولــوژی رسمایــهداری و دولت-ملــت اســت .در بحــران
ســاختاری نظــام رسمایـهداری آمدانــه بیــکاری ،فقــر و نابســامانی اقتصــادی و اجتامعــی را بــه دوش اقشــار و
طبقــات محــروم انداختــه و آنــان نیــز بایــد تــاوان ایــن بحرانهــا را بپردازنــد .طبعــا زنــان بــه عنــوان بخشــی
از جامعــه عــاوه بــر تحمــل خشــونت روزافــزون اســتثامر نســبت بــه نیــروی کار از روابــط متحجــر جامعــه
مردســاالری نیــز بشــدت تاثیرپذیــر هســتند.
بــه کارگیــری زنــان در کارخانــه و ســاعتهای مــداوم کار ،دســتمزد بســیار انــدک آنــان در مقایســه بــا مــردان،
دخالــت در متامــی حوزههــای شــخصی زنــان یکــی از اعــال متــداوم آنــان اســت .البتــه جنســیت گرایــی تنهــا
مختــص بــه حــوزه اقتصــاد نیســت بلکــه در عرصــه آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی بــدل بــه فضایــی زنانــه
و مردانــه شــده اســت .زنــان بــه گونـهای آمــوزش مییابنــد کــه هــر زمــان مطیــع و کنشپذیــر باشــند و مــردان
ســتیزهجو و رقابــت طلــب .بدیــن گونــه جنســیت گرایــی و تبعیــض وارد سیســتم آموزشــی گردیــد و زنــان
آموختنــد هــر زمــان در نقــش مــادر و زنــی کــه حــوزه فعالیتهایــش در چارچــوب خانــه اســت ،مبــدل گردنــد
و مــردان بــه عنــوان روســا و فرماندهنــدگان تعریــف شــدهاند.
در جوامــع خاورمیانــه کــه گهــواره جامع ـهی بــری اســت و بســیاری از اندوختههــای فرهنگــی و معنــوی
تاریــخ اجتامعــی متعلــق بــه ایــن جغرافیــا اســت بــا ظهــور متــدن و دســتگاه دولتــی روابــط کومینال(جمعــی)
بــه تدریــج سســت و مالکیــت شــخصی دولتــی و خانوادگــی جــای آن را گرفــت .بــه دلیــل ویژگیهــای
ژئوپولیتیــک و اس ـراتژیک و وجــود تنوعــات فرهنگــی حــوزه نفــوذ قدرتهــای جهانــی افزایــش یافــت .بــا
مبــدل شــدن خاورمیانــه بــه کانــون جنگهــا و قــدرت مناییهــا نیروهــای منطق ـهای و ف ـرا منطق ـهای ،ایــن
جغرافیــا درگیــر جنگهــای پیچیــدهای گردیــد کــه بــرون رفــت از آن بســیار دشــوار اســت .یکــی از دالیــل
اصلــی تشــدید جنگهــا عــدم همخوانــی فرهنــگ خاورمیانــه بــا سیســتم دولتــی و انحصــارات قــدرت و
ثــروت محــور رسمای ـهداری اســت ،زی ـرا مردمــان ایــن جغرافیــا طــی ه ـزاران ســال بــه شــکل دمکراتیــک و
آزاد زیســتهاند و بــا قــدرت طلبــی و فرادســتی بیگانــه انــد و ایــن ویژگــی بــا منافــع سیســتم رسمای ـهداری
مغایــرت دارد .پیامــد ایــن جنگهــا کشــته و آواره شــدن ه ـزاران انســان بــی گنــاه اســت .بنابرایــن یکــی از
اولیــن و تراژیکتریــن فرآینــد متــدن مرکزگـرا بــروز جنــگ و درگیــری بــر رس اســتعامر و اســتثامر رسزمینهــا
و ثروتهــای مســتعمر اســت .در بحبوبــه ایــن جنگهــا ابتــدا زنــان مــورد تهاجــات فرادســتان قـرار گرفتــه
و بیــش از همــه آنــان بهــای ایــن جنگهــای نابرابــر را میپردازنــد .چگونگــی و می ـزان تهاجــات نســبت
بــه زنــان در طــول جنگهــای ســده بیســت و یکــم بــه قــدری ملمــوس و عینــی اســت کــه نیــازی بــه زبــان
رانــد آنهــا نیســت .کافــی اســت بــه وضعیــت زنــان در کشــورهای جنــگ زدهای همچــون افغانســتان و
عـراق بیافکنیــم .اگــر ســطح دمکراســی و آزادی یــک جامعــه بــا ســطح آزادی زنــان ســنجیده شــود متاســفانه
منیتــوان نشــانی از آزادی و برابــری را در جوامعــی بــا حاکمیــت سیســتم دولتــی یافــت .دولــت در راس
قــدرت قــرار گرفتــه و بــا غصــب ثــروت و اندوختــه هــای جامعــه و بــی خــر از الیههــای زیریــن بــه
بهرهکشــی و حاکمیــت خــود ادامــه میدهنــد.
بنابرایــن ماهیــت وجــودی دولــت بــر اســاس اســتعامر و بردگــی زنــان پایهگــذاری شــده اســت .ایــن واقعیــت
در ســده بیســت و یــک بــه روشــنی قابــل مشــاهده اســت .بســیاری از مســائلی کــه هــم اکنــون زنــان بــا آن
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دســت و پنجــه نــرم میکننــد نشــات گرفتــه از فقــر اســت .عــدم وجــود اســتقالل مــادی زنــان
را مجبــور منــوده کــه بــرای تامیــن درآمــد و گــذران زندگــی بــه فعالیتهــای دشــواری روی
آورنــد کــه بــا گذشــت زمــان منجــر بــه اســتهالک جســم و روح آنــان میشــود در حالیکــه
اقتصــاد و تولیــد یکــی از فعالیتهــای بنیادیــن زنــان در دوران جامعــه بــدون طبقــه بــود .عرصــه
سیاســت نیــز یکــی از حوزههــای بــه شــدت جنســیت گـرا اســت .اگــر سیاســت را بــه عنــوان هــر
مدیریــت جامعــه تعریــف مناییــم زنــان بیــش از مــردان توانایــی و قابلیــت مدیریــت جامعــه و
سیاسـتورزی دارنــد امــا در سیســتم دولتــی سیاســت از مفهــوم واقعــی خویــش منحــرف شــده
و بــه میــدان فســاد و تزویــر مبــدل شــده اســت .در حقیقــت حــوزهی سیاســی جهــان بشــدت
دارای هویتــی مردانــه اســت.
اگــر هویــت زنــان مــورد انــکار و نفــی قـرار گیــرد بــه معنــای انــکار متامــی جامعــه اســت .مســئله
زنــان بــه هــان انــدازه کــه فرهنگــی و ذهنیتــی بــه هــان انــدازه سیاســی اســت .بنابرایــن
بنیــان متامــی مســائل اجتامعــی از فروپاشــی شــخصیت زنــان نشــات میگیــرد .در جامعـهای کــه
زنــان اســیر و ضعیفــه شــدهاند نهایتــا کودکانــی اســیر و ضعیفــه متولــد و بدیــن ترتیــب بقــاء و
آینــدهی دولتهــا تضمیــن میشــود.
در تاریــخ ای ـران جنســیت گرایــی بــا پدیدآمــدن اســام سیاســی و دولتــی شــدن بــه تدریــج در
متامــی حوزههــای زندگــی زنــان نفــوذ و آنــان را بــه انقیــاد کشــید .در سیســتم شاهنشــاهی
حرمرساهــا کانــون ضعیفهســازی زنــان بــود .در طــول تاریــخ ایـران تــا بــه امــروز جنســیت گرایــی
اشــکال متفاوتــی داشــته امــا همچنــان بــر روی جامعــه ســایه انداختــه و زنــان بــا وجــود مبــارزات
بســیار قــادر نبودهانــد خــود را از قیــد و بنــد ایــن ذهنیــت برهاننــد .سیاس ـتهای زن ســتیزانه
در ای ـران معــارص آمیخت ـهای از کیــش و آئینهــای کامــا مردســاالرانه و روشهــای زن کاالیــی
کننــدهی رسمایـهداری اســت .منیتــوان نیمــی از جمعیــت یــک رسزمیــن را در اســارت و بردگــی
نــگاه داشــت و ادعــای آزادی و دمکراســی منــود .دولــت ایـران بــا وجــود اعــال انــواع ممنوعیــت
و محدودیــت علیــه زنــان خــود را مناینــده دمکراســی و امنیــت میخوانــد در حالــی کــه واقعیــات
جامعــه ای ـران و وضعیــت ناگــوار زنــان مغایــر بــا ایــن شــعار نــخ منــا اســت چ ـرا کــه چهــره
زن ســتیز رژیــم ای ـران آشــکار شــده اســت .سیاســت آمیختــه بــه اســام سیاســی کــه رویکــردی
غیراخالقــی اســت بیــش از همــه زنــان را در تنگنــا ق ـرار داده و بــا مشــکالت مواجــه بســیاری
روبــرو ســاخته اســت .بســیاری از قوانینــی کــه در ایـران علیــه زنــان بــه تصویــب میرســد تحــت
عنــوان قواعــد رشعــی و عرفــی صــورت میگیــرد در حالــی کــه بســیاری از ایــن اقدامــات از
گوهــره اســام راســتین و اجتامعــی تحریــف و در تضــاد بــا آن اســت .در سیســتم مطلقــهی
«والیــت فقیــه» زنــان جایگاهــی ندارنــد و هــر روز بــه انســانیت و هویــت آنــان بیاحرتامــی
میشــود .نظامــی مغایــر بــا ارزشهــای انســانی چگونــه میتوانــد ادعــای سیســتمی آزاد منایــد؟
در سیســتم دینــی ای ـران هامننــد ســایر کشــورهایی کــه تاثیــر دیــن و مذهــب در آن پررنــگ
اســت زنــان بیــش از همــه آســیب پذیرنــد و مجبــور هســتند از قوانیــن متحجــر و عقبمانــده
ایــن تفک ـرات و نگرشهــا متکیــن کننــد ،در غیــر ایــن صــورت انــواع برچس ـبهای غیراخالقــی
بــه آنــان زده میشــود .ب ـرای رفــع ذهنیــت جنســیت گرایــی در ای ـران عــاوه بــر نفــی نگــرش

مالکیــت نســبت بــه زنــان نیازمنــد بــه مبــارزات و فعالیتهــای رادیکالــی جهــت تغییــر
نگــرش و فرهنــگ غالــب جنســیت گرایــی کــه حاکــم بــر جامعــه وجــود دارد .تــا زمانــی
کــه ضدفرهنــگ جنســیت گرایــی در جامعــه حاکــم باشــد زنــان منیتواننــد در موقعیــت و
جایــگاه حقیقــی خــود قـرار گیرنــد .هماندیشــی و آگاهســازی متامــی اقشــار زنــان نســبت بــه
حقوقشــان میتوانــد تاثیــر مســتقیمی در ارتقــای مبــارزات داشــته باشــد.
زنــان در طــول تاریــخ بــه دلیــل وجــود موانعــی کــه ریشــه در باورهــای دینــی ،اســطورهای،
فلســفی و علمــی اســت ،قــادر نبودنــد معیارهــای انسانیشــان را بــه زبــان آورنــد چ ـرا کــه
اندیشــه ،اراده و حتــی موجودیتشــان بــه درجــه دوم جامعــه تنــزل یافتــه بــود و تحقیــر آنــان
بــه عنــوان انســانهای ضعیــف و ناقصالعقــل باعــث تحمیــل و تعمیــق «ازخودبیگانگــی»
بــر آنــان شــد اســت .بــا ایــن وجــود و علیرغــم تهاجــات بیامــان بــاز هــم زنــان در تاریــخ
پرفــراز و نشــیب خــود تاکنــون هیــچگاه در برابــر فرادســتی و ســتم تســلیم نشــدهاند و
بــا وجــود اعــال خشــونت ،رسکــوب ،تبعیــض و قتلعــام هنــوز هــم میــراثدار مــادران
و ارزشهــای جوامــع پیشــامتدنی بودهانــد .در نظــام مردســاالر موجــود بــرای رهایــی از
رفتارهــای جنســیت گـرا بــه آمــوزش جامعــه اهمیــت ویــژهای داده میشــود تــا بــه شــخصیت
زن و مــرد آزاد دســت یافــت .بـرای فرســتادن نظــام رسمایـهداری بــه زبالـهدان تاریــخ نیــاز بــه
انقالبــی در راســتای ریشــه کــردن فقــر ،مذلــت و نابرابــری بــه ویــژه در مــورد زنــان دارد .بــا
درس آمــوزی از شکس ـتهای گذشــته مانــع از بــاز تک ـرار آنهــا خواهنــد گردیــد.
بــا تاملــی کوتــاه در وضعیــت کنونــی جهــان بــه خوبــی میتــوان دریافــت کــه رهــاورد متــدن و
بــه دنبــال آن سیســتمهای رسمایـهداری و دولتــی کــه بــر خــاف منافــع جوامــع و انســانها
بنــا گشــته و متامــی هــم و غــم آن غصــب دســرنج و اندوختــه هــای مــادی و و معنــوی
جوامــع اســت .چنیــن سیســتمی ب ـرای برشیــت بــه جــز فقــر ،آوارگــی و نســل کشــی و از
خــود بیگانگــی جوامــع ارمغانــی نداشــته اســت بــه رغــم رضبــات مهلکــی کــه ایــن نظــام
بــر پیکــر جوامــع وارد ســاخته هنــوز هــم رگــه هایــی از گوهــره حقیقــی آن در حــال نفــس
کشــیدن اســت .بنابرایــن بــرای گــذر از سیســتم طبقاتــی و آلــوده بــه قــدرت و هژمونــی
نیــاز بــه مبــارزات دمکراتیــک و تــودهای اســت تــا جامعــه بــری بتوانــد بــار دیگــر بــر روی
ریش ـههای عمیــق و اصیــل خــود رشــد یافتــه و انســانیت را بــه تعالــی و ســعادت حقیقــی
رســاند.
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ـــــــتردـ

هــر متدنــی دارای مظاهــری اســت كــه فريبندهتريــن چيدمانهــای
سياســی را در دســتگاههای طويــل و پيچيــده خــود در معــرض انظــار
سياســی قـرار میدهــد ولــی هيــچ دودی از كنــده آن برمنیخيــزد .ظاهــر
مظاهــر هيــچگاه در انظــار عمــوم هويــدا منیگــردد .اپيزودهــای آن
هيــچ ارتبــاط ارگانيكــی باهــم ندارنــد .چنــان بريــده از هــم هســتند كــه
هــر ارگان و نهــادی از قــدرت ممكــن اســت در صــورت انحـراف از مســر
ايــده القاشــده ،بــه طــرز وحشــيانهای حــذف شــود .متامــی ايــن مراتــب
چنــان در خفــا صــورت مــی گیــرد كــه از تــررس عامــه خــارج اســت.
عــوام و خــواص دو طبقــه ويــژه آن هســتند .جامعــه دارای ســه طبقــه
فقــر ،متوســط و غنــی ولــی نظــام قــدرت دارای دوطبقــه عــوام و خــواص
اســت.
شــايد در ســطوری كــه بــه قلــم میآراييــم نغزتريــن جمــات كفايــت
بيــان پلشــتترين چهرههــای آن نظــام را ننامیــد .چــرا؟ زيــرا مظاهــر
قــدرت چنــان پنهــان اســت كــه آنچــه در هيــأت «حكومــت» بــا ســه
خاصــه «مقننــه ،مجريــه و قضائيــه» ب ـرای محاكمــه برضــد ســه طبقــه
«فقــر ،متوســط و غنــی» تعبيــه گشــته ،از ســوی خاليــق بــاور نشــود.
آنچــه بعنــوان خاصــه چهــارم ،بیهويــت و اينهامنــی اســبدوانی
میكنــد ،رســانه ،آن جنجالبرانگيزتريــن دادگاه بیكفايــت بــا زنجريهــای
زنگارگرفتــه تاريــخ معــارص ســواد و علــم اســت .پــیبــردن بــه مظاهــر
قــدرت ،فريــب و ســتم كــه در پوســتني عدالــت ظاهرســازانه جلــوه میكند
و عشــوه میــراود ،دشــوارترين فعــل بــرای عمــوم جوامــع پرمدعــای
رساپــا غريعلمــی و ناسياســی شــده اســت .شــايد اينكــه ويكیليكــس بــا
جلــوه مدفــوع آســانژ بــر ديوارهــای بیرحــم زمهريــری زمســتانه تبــاه
رسماي ـهداری ســائيده شــد ،رســوايي بــد خــود رك ـ ن چهــارم دموكراســی
در هــزاره معــارص اســت .ايــن يعنــی بيچارگــی در پيشــگاه امپراتــور،
فرمانــده ،پــول ،ارتــش بــدونرسبــاز ايــاالت متحــده آمريــكای پــس از
 11ســپتامرب.

افشــای چهــره امپراتــوری پــول و قــدرت در اوج علنیتريــن دســتگاه دولتــی آنچنان ســخت اســت كه احساســات
ششــگانه بــرای آن كفايــت منیكنــد .بــه همــن دلیــل اســت كــه شــواليه اسبســوار سوسياليســتهای
ظاهرپرســت مــدام بــر ســپر جنگجــوی وحشــی رسماي ـهداری كوبيــده و لــه میشــود .پــس پيچيدگــی دنيــای
فراماســونری بيانگــر پيچيدگــی دنيــای فرماندهــی هژمونــی نيســت .شــايد هيــچ دكرتسياســی نتوانــد بــا ايدههــا
و تصــورات بچهگانــه ،آناتومــی قــدرت پولــداری را بيــان منــوده و ايــن بزرگرتيــن بحـران ذهنيــت برشيــت اســت.
پــول در قلمــرو اقتصــاد ،رسبــاز در قلمــرو سياســت ،ايــده در قلمــرو رســانه ،زن در قلمــرو جامعــه ،دانشآمــوز
ـ دانشــجو در قلمــرو آمــوزش و كارگــر در قلمــرو بــردهداری همــه و همــه مظاهــر ابـزاری «شــهر در قلمــرو»
دولــت انــد .گويــا همــه از رشاباحبيــث نوشــيده ولــی رشاباالطهــور تصــورش منــوده انــد .منیتــوان جــز ایــن،
آناتومــی ديگــری بــرای ماشــن قــدرت متصــور شــد .لــذا دســتگاههای قضــا ،قانونگــذاری و مجريــه رصفــا
لعبتكهــای خيمهشـببازی ســناريوی فريــب قــدرت انــد .آنچــه از كارتونخــواب كالنشــهر ترســناك نيويــورك
تــا امپراتورترامــپ و از ســبز ی فــروش رسكوچــه تنــگ كالنشــهر اســفناك ته ـران تــا خامن ـهای واليــت مظهــر
گشــته ،از ابتــدا تــا انتهــا فقــط طــولوعــرض يــك حيلــه بــزرگ ماشــن گنــده متــدن دروغ اســت .جامع ـ ه و
مردمــی كــه فقــط يــاد داد ه شــدهاند از رشابالخبيــث متــدن رش بنوشــند و بــر مفاخــر پلشــتیهای دســتگاه
هژمونيــت آمريــكا و واليــت ايرانــی بنازنــد ،آيــا خنــدهدار نيســتند؟!!!
تاكنــون همــه در خوابهــای كودكانــه خــود دچــار توهــم شــده بودنــد کــه مظاهــر جباريــت دســتگاه قــدرت
را بســیار خــوب میشناســند؛ امــا بــا كالبدشــكافی موشــكافانه آناتومــی قــدرت ،طفوليــت ذهنــی جوامــع
امــروزی در اوج ســفاهت برمــا میگــردد .شــايد محافــل ،مجامــع و منابــع بســياری تصــور كننــد گويــا بازیهــای
سياســی جهــان امــروز كــه جنــگ از دهانــه ســياه آن زبانــه میكشــد ،جــدال ميــان روشــنايی و تاريكــی،
ســياه و ســفيد و نيكــی و بــدی اســت ،ولــی آنچــه در پراكســيس دولــت مشــاهده میشــود ،بــه ایــن دلیــل
کــه ســاختار بيولوژيــك دولــت بــه طــور کلــی بــدی و بــدی اســت ،منیتــوان گفــت نــرد ،نــرد ميــان نيكــی
و بــدی يــا روشــنايی و تاريكــی اســت .منیتوانيــم خــود را فریــبدهیــم و فريــب ماش ـنهای كــه تــازه از
مــام امپراتــوری در هيــأت حرامزادههــای روزگار زائيــد ه شــدهاند را بخوريــم .در مقــام آنكــه ايــن ســطور را
در مظــان اتهــام دســتگاه قــدرت مینــگارم ،بــا ادعــا اعــان مـیدارم كــه آنچــه در جامعــه مــدرن امــروزی در
مغزهــای ديجيتالــی و تراريختــه تكتــك انســانهايی كــه دســتكاری ژنتيكــی شــدهاند ،حتــی در حــد ظاهربينــی
هــم نيســت .آنچــه آكادمیهــا در حكــم ركــن آمــوزش دولتــی بلعيــده و در كــال لطــف بــه مــردم اســتفراغ
مــی كننــد ،محصولــی از قــی كردنــی ســاده و تهــوع آور اســت نــه فــرآوردهای بـرای آگاهــی و غــرور .جوامــع
امــروزه از ســوی رسمايـهداری كامــا بــه بردگــی کشــیده شــده انــد و دســتگاه قــدرت ديجيتالــی و جنــگ قــدرت
ســتارهای گشــته اســت .در ايــن دنيــای پرهياهــو چگونــه ميتــوان دم از وجــود دولتــی كــه قيــوم آزادی اســت،
زد؟!!! علــوم سياســی بــا حــال و روز تبــاه خــود هیچــگاه حــوزهای مناســب بـرای شــناخت دســتگاههای طويــل
زور نيســتند .رســانه ديجيتالــی كــه هــر ثانيــه هـزاران دروغ از آن میتـراود ،ديگــر اميــد جامعــه بعنــوان ركــن
چهــارم دموكراســی نيســت .اگــر در قــرن بيس ـتويكم چهــره كريــه رسماي ـهداری بــه وضــوح آشــکار نگــردد
موجوديــت انســانيت در مثلــث برمــودای رقابــت نفــی «شــهر ،طبقــه و دولــت» محــو خواهنــد شــد.
مــدل شــهروندی كــه امــروزه از دســتگاه آكادمــی دولــت قــی مــی شــود داعیــه شــناخت جهــان را دارد گویــی
تــازه از كشــتی نــوح علــم در رسزمــن بكــر سوسياليســم فرودآمــده اســت .ولــی واقعيــت ايــن اســت كــه چنــن
واقعـهای تاكنــون روی نــداده و همــه ســوار بــر اســب وحشــی ماكياولــی بدنبــال غــارت منفعــت میتازنــد .آری
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ننگريــد در كردســتان طفيــل كــه هنــوز در دوران طفوليــت خــود بــر میبــرد و آرزوی پــاك آزادی كودكيــش
را در رس میپرورانــد ،عاملــی از حقيقــت هنــوز زنــده اســت ،ايــن جــای خــود؛ بنگريــد امپراتــوری آشــور جهــان
را چگونــه از كلــه شــهروند ـ فــرد امــروز بــارو میســازد و در متامــی پســتوهای دنــج آن زن را تكهتك ـ ه و در
معــرض فــروش قـرار مــی دهــد.
ايــن ،بدبينــی نســبت بــه جهــان حقيقــت نيســت ،واقعيتــی در خصــوص عــامل واقــع رسمايــهداری اســت.
اي ـران و دســتگاه بــد قــدرت آن در مركزثقــل ايــن گيتــی مــكاره ق ـراردارد .باتوجــه بــه آناتومــی قــدرت ،نبايــد
متــام نگاههــا بــه ســوی دســتگاه حكومــت روحانــی بــا كابينــه عشــوهگر ،بــه مجلــس نوكرصفــت مقننــه ،بــه
دســتگاه جــاد قضائيــه و ســازمان خربچــن رســانههای نظــام جمهــور اســامی دوختــه شــود ،بلكــه آنچــه بايــد
چهارچشــمی نــگاه حــرت را بســوی آن شــليك منــود و از خــواب غفلــت بيــدار شــد ،دســتگاه نظــام واليــی
پنهانشــده زيــر پوســت ته ـران اســت .آنچــه در پوســتني واليــتخــدا در كاخ جــاران پنهانشــده ولــی بــر
تكتــك سبزیفروشــان رس كوچــه همــه مــا حكمم یرانــد و مســتمرا چشــم بــه نامــوس جيــب همهمــان
دوختــه ،واليــت امــر اســت .مســلام در تعريــف قــدرت واليــت تنهــا میتــوان گفــت بدبختانــه دســت خامنـهای
در جيــب تكتــك شــهروندان اســت .در نتيجــه هامنــی كــه بــا ظاهــر حكومــت ،كابينــه ،نهــاد و ارگانهــای
پرشــاخو بــرگ همـهروزه شــهرهای ايـران را بههــم میزننــد و بــار دیگــر بــابميــل خــود چيدمــان میكننــد،
يــك دســت پنهــان از تــررس رؤيــت مــردم ،مخفــی اســت .لــذا مقوالتــی چــون نهــاد و ارگانهــا ،شــهرداری و
اســتانداریها ،مناينــدگان مجلــس ،نريوهــای امنيتــی ،پليــس خدمــت و بانكهــای ثــروت و خوشــبختی كــه
هــر روزه بعنــوان خــوراك تبليغاتــی در گــوش مــردم زمزمــه میشــوند ،تنهــا ظاهــر قضيــه هســتند .نقــش
متامــی دولــت مجريــه ،قــوای مقننــه و قضائيــه و رســانههايی كــه پــا در زنجــر خفقــان و رسكــوب دارنــد،
تنهــا ب ـرای فریــب ملتهاســت .در ايــن زمين ـ ه برشيــت بــه ســطحی از بيــداری نائــل نشــده و نیــاز بــه تــز
جديــدی وجــود دارد .اگــر تنهــا بــه دســتان مصنوعــی و متعــدد خامنـهای در اقصــی نقــاط ايـران و ســيطره آن
بــر حــوزه ســلطه پــول ،رسبــاز ،زن ،ايــده ،دانشآمــوز ،كارگــر و بــرده در شــهر هــرت مخفــی خامنـهای توجــه
مناییــم ،شــايد حبابهــای ادعاميــان ب ـرای بيــداری از بــس حــرت و تعجــب ترکیــده و ب ـرای دمــی بيدارگرديــم.
شــهروند ايرانــی و شــهروند آمريكايــی بــه انــدازه شــهروندان ســایر نقــاط جهــان از ماهيــت نحــس قــدرت و
شــوكت واليتمــداران خــود بیخربنــد .آنچــه بعنــوان آگاهــی ،اطالعــات و داد ه در رســانهها و محافــل نشــخوار
میگــردد ،پيشــر از ســوی مــوش مــوذی «ديــوار مــوش دارد» دســتگاه قــدرت جويــده و در معدههــای همــه
شــهروندان اســتفراغ شــده اســت .اك ـرا بــا باورمنــدی ادعــا میشــود كــه چهــره نظــام اي ـران افشــا شــده و
واليتفقيــه در رأس و ســپاه پاســداران ،حــوزه علميــه قــم ،دولــت و كابينــه ،مجلــس شــورای اســامی و دســتگاه
قضــا بــا هاليــوود صداوســیام همــه از مظاهــر افشــا شــده امپراتــوری هســتند ،امــا در واقــع امــر چنــن نيســت؛
س جمهــور ابزارهــای بیارزشــی هســتند كــه بازيچــه دســت
حتــي ســپاهپاســداران ،وزارت ســپاه و دولــت رئيـ 
مهرههــای دســت راســت و دسـتچپی خامنـهای هســتند .در ظاهــر قضيــه نظــام جمهــوری اســامی بــا ارگان
ت امــر و دنبالچههــای آن در رسارس نهادهــای رســمی بصــورت
و نهادهــای آن قـرار دارد امــا در باطــن آن واليـ 
كامــا مخفيانــه نفــوذ كردهانــد .بــه همــن دليــل جنــگ ميــان تاريكــی و تاريكــی اســت .چيــزی بعنــوان
قطــب و يــا بلــوك خــوب در جبهــه مقابــل نظــام ســلطه وجــود نــدارد .اگــر تاكنــون در علــوم جامعهشناســی
و سياســی در تفاســر طويلالعــرض تئــوری و دكرتينهــای پرمدعــا ارائــهشــدهاند ،در مظــان اتهــام فريــب
معــارص ديگــر قطعــا مردودنــد .متامــی فيلســوفان و نظريهپــردازان بايــد در نظريــات خــود تجديدنظــر مناینــد.

ديگــر درعــری ق ـرار داریــم كــه ناچاريــم چش ـمها را شســته و جــور ديگــری ببينيــم.
جوامــع امــروزی بــه دلیــل تغيیـرات بســيار شــيطانی پيرشفــت روشهــای علمــی چنــان در دام دولــت گرفتــار
هســتند كــه حتــی دولتهــا قربانيانــی هســتند كــه بـرای قبوالنــدن ظاهرســازانه باورهــای دروغــن دســتگاه
قــدرت بايــد در يــك منايــش دروغــن زيــر غلتــك غولپيكــر دولــت ل ـ ه شــوند .متامــی جامعــه بــا كل دارایــی
خــود محكــوم اســت در يــك دوره زمانــی كوتــا ه مــدت قربانــی آرمانهــای فــردی شــوند كــه در رأس هــرم قــدرت
بــر مســند جلــوس كــرده ،امــا در مقطــع زمانــی قــدرت دولــت ،مــدتزمــان درنظرگرفتــه شــده بـرای امپراتــور
آرمانخــواه كوتــاه و دورهای از كائــوس فرامیرســد كــه هيتلرهــا ،ناپلئونهــا ،صدامهــا و خامنهایهــا در
پيشــگاه خــدای دولــت قربانــی شــوند .در آئــن دولــت رســم بــر ايــن اســت كــه ديكتاتــور تنهــا يــك فــرد اســت
ولــی دولــت سيســتم اســت نــه فــرد ،پــس آنچــه میمانــد فقــط سيســتم اســت و متامــی اف ـراد قربانيــان بــه
نوبــت هســتند .سيســتم ،متامــی فرزنــدان خــود را مــی خــورد .در مناســك ايــن آئــن اگــر بـرای حتــی يــك لحظــه
نــرد در ماهيــت «تاريكــی ـ روشــنايی» و «نيكــی ـ بــدی» صــورت گــرد ،ماشــن قــدرت رسیعــا از كار افتــاده و
سيســتم بايــد فاتحــه نابــودی خــود را بخوانــد .لــذا تنهــا يــك قاعــده وجــود دارد و آن ايــن اســت كــه ماهيــت
رش و جنــگ بصــورت نــرد تاريكــی عليــه تاريكــی اســت و هــر دو قطــب تاريكــی و بــدی يكديگــر را تغذيــه
میكننــد .ايــن فلســفه تــز جديــد در خصــوص آناتومــی قــدرت اســت .در ايــن نربدهــا هيچــگاه چهرههــا
ق عيانســازی ندارنــد .وقتــی «آدم» از ميــوه ممنوعــه خــورد و گرفتــار عواقــب آن
مطابــق قانــون دولــت ح ـ 
شــد ،بــا بــرگ هــان ميــوه چهــره عيــب خــود را پوشــاند .در سيســتم رسمايـهداری دولــت هــم انســان از ميــوه
پــول خــورده و بــه دلیــل گرفتــاری ناشــی از نجاســت آن ناچــار اســت بــا ورقهــای آن عيوبــش را پوشــانده و
در مقــام ايدئولــوژی نيــك و زيبــا جلــوه منایــد .ايــن قانونــی اجبــاری بـرای بقــا در ميــدان نــرد رسمايـهداری و
سيســتم دولــت اســت .مســئله اساســی ايــن اســت كــه بــه خیــال برشيــت در مرتبــه شــناخت كامــل از ايــن عــامل
قـراردارد ،امــا پراكســيس سياســی دولــت چنــان در چنداليـ ه زمخــت پوســت بدیهــا و ســتمها اســتتار گشــته
كــه متامــی تزهــای معمــول علــم امروزيــن فرومیپاشــند وفاقــد كاربــرد هســتند .شــايد ايــن پرســش كــه «چـرا
معمــوال در جهــان درصــد ســلطه نريوهــای بــد بيشــر از نريوهــای نيــك اســت؟» بــا اشــتباهترين پاس ـخها از
زمــان فلســفه يونــان تــا بــه امــروز پاســخ داده شــده اســت .ايــن بــه دليــل دگامتيســم وحشــتناك و خودفريــب
در برابــر ديالكتيــك هســتی خــود انســان بــوده و هســت.
فلســفههای امــروزی انســان را ناچــار میداننــد كــه بــه اجبــار عليــه دگامتيســم پــروز گردنــد و علیرغــم
رســوا كردنهــای نســبیگرايی در جهــان علــوم امــا هيــچ ديالكتيــك پــروزی ديــده منیشــود .انســان امــروزی
منیدانــد كــه نســبیگرايی هامنــا روشهــای گرفتــار در حــد فاصــل دو قطــب متضــاد يعنــی دگامتيســم و
ديالكتيــك اســت .در حــد فاصــل ايــن دوگانــه انســان معــارص بــا توســل بــه ســاح نســبیگرايی بــه بزرگرتيــن
خودفريبــی رســیده اســت .رسمايــهداری در بــوق و كرنــای تبليغاتــی مــی دمــد كــه زمــان ايدئولــوژی و
دگامتيســم نوســتالژيك تاريــخ گذشــته بــه پايــان رســيده و بــه ديالكتيــك مــدرن محــض مــن بگرائيــد و ذهنيــت
آكادميــك انســان بدبختانــه بــه راحتــی فريــب آن را خــورده اســت .لــذا ماشــن قــدرت ايــن غــذای هضــمشــده
را خيلــی آســان میبلعــد .انســان امــروز متوجــه نيســت كــه انســان فاقــد دگامتيســم واقعيــت نــدارد .انســان
محكــوم دگامتيســم نيســت ،امــا بــدو ن آن هــم منیتوانــد وجــود داشــته باشــد .رسماي ـهداری ادعــا میكنــد
كــه دگامتيســم را در حــوزه آزادی و عدالــت كامــا حــذف و ديالكتيــك زيبــا و پرقــدرت را بــه انســانيت ارزانــی
داشــته ،ولــی ایــن گونــه نيســت .ديالكتيــك رسمايهدارانــه فقــط ظاهرســازانه اســت و بــس؛ دگامتيســم قطــب
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از بــدو ظهــور دولــت و بویــژه سیســتم متامیتخــواه دولــت –
ملــت ،قــر حاکــم ب ـرای تســلط ،نابــودی و اســتحالهی فرهنگهــا
و هویتهــای متفــاوت و متنــوع روشهــای متفــاوت و خصامن ـهای
را بــهکار بردهانــد .دولــت -ملــت بــر بنیــان نادیدهانگاشــن و
نابودســازی تنوعــات اجتامعــی ،سیاســی و جنســیتی و تحمیــل
و برســاخت ملتــی همشــکل ،همگــون و بــدور از تفاومتنــدی و
خودویــژه خــود را ســازمان داده اســت .آسیمیالســیون(هامنند
ســازی و همگونســازی فرهنگــی) عبــارت اســت از بکارگیــری متامــی
مجمــوع سیاسـتها و راهکارهــای تهاجمــی فیزیکــی و فرهنگــی کــه
قــر فرادســت و حاکــم بـرای مســتحیل منودن و همگونســازی ســایر
فرهنگهــا در فرهنــگ حاکــم خویــش از آن بهــره میبرنــد تــا آنــان
را هنجارپذیــر و هامننــد خویــش ســازد .پــروژهی همگونســازی
از عمــق و دامن ـهای گســرده برخــوردار اســت از خشــونت ،کشــتار
و قتلعــام تــا مامنعــت از پیشــرد و توســعه فکــری و اقتصــادی
ســایر فرهنگهــا و معانــدت و تحقیــر نظاممنــد آنهــا را در بــر
میگیــرد .در واقــع در ایــن راه از هیــچکاری رویگــردان نیســتند
هــدف نابــودی و یــا مســتحیل منــودن تنوعــات فرهنگــی و زیســتی
متفــاوت بــا هــدف برتــری یافــن طبقــه باالدســت اســت.
مقول ـهی آمــوزش و بهاصطــاح پــرورش در ســاختار دولتــی یکــی از
ابزارهــای ذوب فرهنگــی خلقهــای فرودســت در فرهنــگ حاکــم
بــه شــار مــیرود .ایــن بهاصطــاح سیســتم آموزشــی بــا ابزارهــا
و شــیوههای بســیار نــرم و ظریــف اقــدام بــه جــذب و حضــم و
در نهایــت اســتحاله منــودن فــرد -جامعــه دارد .هــدف دولتهــا در
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ت حياتــی بـرای مبــارزه بــا متامــی مظاهــر ســلطه رسمايـهداری و سيســتم
مخالــف رسمايـهداری در واقــع رهيافـ 
ماشــينی دولــت اســت .تنهــا مشــكل ايــن بــوده كــه ديالكتيــك منايشــی و ســاختگی رسمايـهداری بــا دگامتيســم
قطــب چپگـرای انقالبــی جهــان هيــچ تفــاوت ماهــوی ندارنــد ولــی انســانها بــا توهــم افراطــی خــود تصــور
مــی كننــد كــه دارنــد .تنهــا دگامتيســم دارای توانایــی رســاندن انســان بــه حقيقــت و خوشــبختی ،دگامتيســم
غريقطعــی اســت .عملــیمنــودن شــيوههای دگامتيســم غريقطعــی در عمــل بــه ويــژه در حــوزه سياســت
مــدون انســانی تقريبــا ناممكــن اســت .ولــی بايــد روشهايــی بـرای امکانپذیــر منــودن آن وجــود داشــته باشــد.
زمانــی کــه رهــر اوجــاالن در جســتجوی معنــای حقيقــت حركــت منــود ،بــه ایــن واقعیــت پــی بــرد كــه تنهــا
راه ،يافــن روشهــای صحيــح اســت نــه حــذف دگامتيســمها و ديالكتيكهــا و نتیجــه آن حــل بحـران روش در
عمــل بــود .بحـران انســان در حــوزه دگامتيســم در زمينــه عمــل و عكسالعمــل روی مــی دهــد .رهــر اوجــاالن
پــی بــرد كــه فقــط يــك موجــود خدايــی كــه ديگــر انســان نيســت میتوانــد فــارغ از محدوديتهــای انســان و
جامعــه انســانی از زنجريهــای دگامتيســم رهايــی يابــد .حتــی در بازگشــت بــه معنــای صحيــح پــی بــرد كــه در
بنيــان قضيــه دگامتيســم نيســت كــه بـرای انســان مــر اســت ،بلكــه عكسالعمــل انســان نســبت بــه آن عليــه
انســانديگــر اســت كــه نتايــج مخــرب میآفرينــد .پــس دگامتيس ـمهای غريقاطعانــه در جوامــع را نــه تنهــا
نابودگــر نخوانــد بلكــه ســازند ه تعريــف منــود .زیـرا انســان موجــودی اســت كــه بــدو ن دگامتيســم منــی توانــد
بقــا يابــد .پــس میبايســت بــه چيــزی ديگــر توجــه مبــذول دارد و آن ،روش عمــل بــود .روشهــای متفــاوت
عمــل سياســی انســانها را رودرروی یکدیگــر قـرار داده و منجــر بــه بــروز جنــگ مــی گــردد .دیگــر در حــوزه
قــدرت عمــل سياســی وجــود نــدارد و حاصــل تــز حــارض هــم ایــن نكتــه اســت .در رسشــت طبيعــی انســان
اضــداد بــا هــم درگرينــد .ايــن اضــداد در حــوزه جامعــه بــه دو قطــب مخالــف هــم در مقــام نيكــی و بــدی
ظاهــر مــی گردنــد ،مــا در حــوزه سياســت و دموكراســی در مقــام دو حــق و مهــم نيســت چــه انــدازه بــد و
خــوب هســتند ،مهــم ايــن اســت كــه باشــند چــون حــق و حقــوق هســتند؛ ولــی در حــوزه قــدرت ،قطبهــا از
جنــس بــاب ميــل قطــب پــروز تشــكيل شــده و خالــص میگردنــد و تنهــا پــول ،رسبــاز ،ايــده ،زن ،دانشآمــوزـ
دانشــجو و كارگــرـ بــرده بعنــوان ابزارهــای بــد در جنــگ بديهــا نقــش ايفــا میكننــد .در ايــن حــوزه نــه قطــب
خــوب وجــود دارد و نــه پــول ،رسبــاز و خصلــت ایــده نیــک ايــن اســت كــه همهچيــز بــد باشــد .رسشــت
نظــام قــدرت ايــن را مــی طلبــد .در تــز حارضايــن معنــای شــناختی بدســت داده میشــود كــه اساســا جوامــع
در جريــان معيشــت در كــوران ايــن طوفانهــا غافــل از گردبادهــای ويرانگــر قــدرت هســتند و تنهــا اجزایــی
كوچــك از آن همــه مصائــب و تباهــی بــر آنهــا آشــكار میگــردد .زي ـرا آگاهــی يــا وجــود نــدارد يــا تحريــف
شــده اســت .میدانيــم در حوزههــای ســينام ،آمــوزش و پــرورش ،مســجد ـ كليســا ،مراكــز محاكــم قضايــی،
بازارهــا ،رســانهها ،رسبازخانههــا و زندانهــای رسماي ـهداری بــه هي ـ چ صــورت آگاهــی صحيحــی در اختيــار
عمــوم ق ـرار داده منیشــود .از ايــن رو جامعــه اي ـران هــم كــه دارای متامــی ایــن خصلتهاســت ،خالصتريــن
رسماي ـهداری دارای حــوزه پنهــان قــدرت بــا حــوزه ظاهــری آن اســت .ماشــن قــدرت بــا دهــان خردكننــده
دگامتيســم میبلعــد و بــا مخــرج ديالكتيــك نيســتی اســتفراغ میكنــد .آناتومــی ايــن ماشــن متــدن نيســتی
تنهــا در دكرتيــن آپوئيســم بــا متامــی جوانــب هســت و نيســت آن افشــا شــده و هيــچ تفســری هنــوز بــه حــد
شــناخت كامــل متــدن نرســيده يــا بســیار كوتولهانــد.
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برســاخت و طرحســاخت دســتگاه آموزشــی ،تربیــت شــخصیتهایی فاقــد قــدرت تفکــر مســتقل اســت
کــه بــه خــودی خــود تــوان انتخــاب و درک ســطح مطلــوب زندگــی و ســبک زندگــی و هنجارهــا و بایــد و
نبایدهــای اجتامعــی نداشــته باشــند و بهشــدت وابســته بــه ســبک زیســتی و سیاســی-اجتامعی هســتند کــه
دولــت و ماشــین آموزشــی و رســانهای حاکــم بـرای آنــان تعریــف منــوده اســت ،میباشــند .ایــن افـراد چــون
یگانــه راه پیرشفــت خــود را هامننــد گشــن و خدمــت بــه نظــام میپندارنــد بـرای ارتقــا بــه جایــگاه اربابــان
خویــش از هیــچ تالشــی ب ـرای انــکار هویــت ذاتــی خویــش فروگــذار من ـی مناینــد.
رژیــم اســتبدادی جمهــوری اســامی ای ـران از جملــه دولتهایــی کــه بــه شــکلی بســیار نــرم ایــن سیاســت
را در جامعــه پیــاده منــوده و در درازای چهــار دهــه عمــر اســتبدادی خــود همــه روشهــای آسیمیالســیون را
علیــه خلقهــای ایـران را بــه کار بــرده اســت .ایــن سیاســت کــه هامننــد بریــدن رس بــا پنبــه اســت چنــان بــا
مهــارت اجرایــی مــی گیــرد کــه اگــر فــرد دارای قــدرت تجزیــه و تحلیــل نباشــد ،توانایــی تشــخیص نقشـههای
و اهــداف همگونســازانهِاش را نخواهــد داشــت و ایــن امــر بهموضوعــی بدیهــی مبــدل خواهــد شــد .بــه
همیــن دلیــل اگــر در درک و تحلیــل درســت و کلیتمندانـهای از چنیــن رویکردهایــی نداشــته باشــیم ،ممکــن
اســت از شــناخت ایــن سیاس ـتها عاجــز و در نهایــت بــه مقابلــه بــا ایــن سیاس ـتها مبــادرت نشــود .امــا
مقولـهای کــه در اینجــا ســعی پوشــش و مترکــز بــر آن دارم نقــش ماشــین آمــوزش رسمایهدارانــه و دولتــی در
ذوب و اســتحاله فرهنگهــای دیگــر در فرهنــگ حاکــم و نابــودی هویــت قومــی و ملــی اف ـراد و جوامــع
اســت.
آمــوزش آنگونــه کــه رهــر عبداللــه اوجــاالن بیــان میمناینــد ":انتقــال تجــارب و آزمونهــای جامعــه بــه
نس ـلهای آینــده اســت تــا قدمــی باشــد ب ـرای اجتامعــی گشــن آنــان".
پــس اگــر اینگونــه باشــد ایــن وظیفــه آن جامعــه اســت کــه بــه شــکلی مســتقل و بــدون مداخلــه دیگــری،
فرزنــدان خویــش را آمــوزش و بـرای آینــده آمــاده منایــد .ایــن یــک حــق مســلم اســت کــه نبایســت نــه دولــت
و نــه هیــچ نهــاد بیگانـهای در آمــوزش کــودکان یــک جامعــه دخالــت منایــد .امــا دولــت بــا آگاهــی کامــل بــر
نقــش و اهمیــت آمــوزش ،هی ـچگاه از آن چشمپوشــی ننمــوده و ب ـرای نیــل بــه اهــداف خویــش آمــوزش و
عرصــه آموزشــی را تــرف و بــر روی آن رسمایــه گــذاری ویــژهای منــوده اســت.
اولیــن مرحلــه یادگیــری کــودک در محیــط خانــواده و توســط والدیــن و بــه ویــژه بــا محوریــت مــادر صــورت
میگیــرد .خانــواده ،اخــاق و فرهنگــی را کــه انســانیت در طــول ســالیان متــادی نســل در نســل برســاخته
اســت را بــه فرزندانــش انتقــال داده و ارتبــاط کــودک بــا فرهنگــش بدیــن ترتیــب ایجــاد میشــود .در ایــن
مرحلــه مغــز کــودک هامننــد صفحــه ســفیدی اســت کــه هــر آنچــه را کــه ف ـرا میگیــرد بــه عنــوان پایــه و
اســاس یادگیــری وی تــا بــه پایــان عمــر در ذهــن وی مانــدگار خواهــد بــود .جامعــه آگاه و هشــیار در ایــن
مرحلــه میتوانــد همــه تجــارب و آموزههــای خویــش را بــه کــودک منتقــل و باعــث نوعــی از خودآگاهــی
فکــری و هویتــی گــردد .البتــه در ایــن میــان شــایان ذکــر اســت کــه آمــوزش کودکانــی آگاه توســط پــدر و
مــادری کــه خــود از فرهنــگ و تاریــخ خویــش آگاه و مطلــع باشــند ،میــر خواهــد بــود.
مرحلــه دوم ورود بــه مدرســه اســت کــه معمــوال از ســن  ۶ســالگی آغــاز میشــود کــه دولــت هــم اکنــون بــه
بهانههایــی مختلــف ســعی بــر ایــن دارد کــه پیشتــر کــودک را از میـزان رابطــه و زمــان فراگیــری در خانــواده
را کــه محیــط اول مینامیــم ،دور منایــد و بــه رونــد آسیمیالســیون رسعــت بیشــری ببخشــد .بــه همیــن دلیــل
دولــت ســعی بــر ایــن دارد اولیــن نهــاد یــا پایــگاه برســاخت ذهنیــت مطلوبــش محیطهــای آموزشــی دولتــی

و خصوصــی وابســته بــه خــود باشــد کــه آنــان را بشــدت تحــت کنــرل و تســلط فیزیکــی و ایدئولوژیــک
دارد ،انجــام گیــرد .ســاخت اولیــن معابــد توســط کاهنــان نیــز در راســتای ایــن هــدف و جلوگیــری از امــکان
تأمــل و اندیشــیدن جامعــه و جهتدهــی فکــری از جانــب سیســتم حاکــم و مبلغــان آن بــود .نقــش تاریخــی
سیســتمهای آموزشــی کــه بــر اســاس خواســت دولــت و حکومتهــا پدیــد آمدهانــد نهادینــه منــودن قوانیــن
و هنجارهــای اســت کــه منطبــق بــا خواســت صاحبــان قــدرت چارچــوب بنــدی شــده اســت .درواقــع القــای
هــان آگاهیهایــی کــه مطلــوب آنــان باشــد و بــه عبــارت دیگــر تربیــت بردههایــی کــه مطیــع اربابانشــان
باشــند و در بردگــی خویــش ارصار ورزنــد و در ایــن راه وجــدان ،اخــاق و اصالــت خویــش را بــه فراموشــی
بســپارند.
نخســتین گام ماشــین آموزشــی و تربیتــی دولتــی بــیارزش انگاشــن و حقیــر شــمردن فرهنــگ و زبــان
مــادری ســایر خلقهــا و برتــری دادن بــه زبــان فرادســت و مســلط اســت تــا اینگونــه اولیــن پیــش زمینــه
بیگانهمنــودن شــخص از فرهنگــش فراهــم گــردد .فراگیــری فرهنــگ و خوانــدن و نوشــن بــه زبــان حاکــم
بهعنــوان ارزش اجتامعــی و اصلــی بــرای پیرشفــت معرفــی میگــردد .در ایــن راه از هــر ابــزاری بــرای
نادیــده گرفــن و یــا از بیــن بــردن و تحقیــر زبــان و فرهنــگ مــادری و بومــی خلقهــا بویــژه زبانهایــی کــه
حالــت مکتــوب نداشــته باشــند ،رویگــردان نیســت .از خــود بیگانــه منــودن فرهنگــی بنیــان وجــودی بیشــر
سیاس ـتهای آموزشــی و تربیتــی رسمای ـهداری و دولتهــا میباشــد .بدیــن شــکل شــخص از خــود بیگانــه
بــدل بــه فــردی میگــردد کــه بــه میــل خویــش از فرهنــگ و زبــان مــادری خــود رشمگیــن اســت .چنیــن
سیاســتی بیــش از همــه در شــهرها اجرایــی مــی گــردد و در روســتاها بــه دلیــل دور بــودن از هجمههــای
ماشــین تربیتــی بیشــر از آسیمیالســیون در امــان میماننــد.
منونــه بــارز سیاس ـتهای ضــد فرهنگــی رژیــم اســتبدادی اســامی ای ـران اتخــاذ سیاســتی مبنــی بــر معلــول
بــودن شــخص در صــورت عــدم توانایــی در تکلــم بــه زبــان فارســی اســت .زبــان فرادســت بــه عنــوان زبــان
تحصیــل ،پیرشفــت ،کار ،تجــارت و سیاســت بــه کار مـیرود و افـراد را مجبــور بــه فراگیــری آن و دور گردانــدن
از زبــان مــادری میمناینــد .بــه همیــن دلیــل اگــر کســی در ای ـران قــادر بــه فراگیــری زبــان فارســی نباشــد،
بــی ســواد و معلــول تلقــی میشــود.
در ماشــین آموزشــی رژیــم جایــی ب ـرای اندیشــیدن و یــا تــوان تحلیــل ب ـرای دانشآمــوز باقــی منیمانــد و
شــخصیتی مطیــع و رس بــه راه کــه از قــدرت تحلیــل بــه دور اســت ایجــاد میگــردد .هــر آنچــه کــه مطلــوب
حــال حاکمیــت و دســتگاه دیوانســاالری آن باشــد بــه دانشآمــوز تحمیــل میشــود در حالــی کــه فرصتــی
بـرای تجزیــه و تحلیــل و بحــث گروهــی باقــی منیمانــد ،فــرد یــاد میگیــرد کــه بایســتی بـرای پیرشفــت فقــط
حفــظ کنــد و بــه محتــوای آن نیندیشــد و البتــه کــه نتیجــه ایــن سیاســت ایجــاد شــخصیتی مطیــع و بــدون
واکنــش اســت کــه در برابــر رویدادهــای اطرافــش بیتفــاوت و بیمســئولیت اســت ،میباشــد.
پــس از آنکــه فرد-جامعــه از فرهنــگ و زبــان مادریــش دور گردیــد ،مرحلــه بعــدی القــای تاریخــی دروغیــن
اســت کــه بهعنــوان تاریــخ واقعــی نشــان داده میشــود .عبداللــه اوجــاالن در مــورد تاریخنــگاری موجــود
میگویــد «تاریــخ نوشــتاری ،تاریــخ اقتدارگرایــان و دولــت بــوده و تاریــخ خلقهــا نیســت» .ایــن یــک
واقعیــت اســت کــه ناآگاهــی و عــدم شــناخت یــک ملــت از تاریــخ حقیقــی خویــش موجــب بحـران هویتــی
و بــه بردگــی کشــیده شــدن آنــان خواهــد گردیــد .ملتــی کــه بــدون حافظــه تاریخــی باشــد ،دچــار مــرگ
فرهنگــی و اجتامعــی میگــردد.
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فــرد -اجتامعــی کــه حافظــه تاریخــی آن زدوده شــده اســت هامننــد تکــه چوبــی در دریاســت کــه مــوج بــه
هــر جــا میبــردش خواهــد بــود .فــردی کــه از هــان ابتــدای آمــوزش در مدرســه تنهــا تاریــخ ملــت فرادســت
و هویــت آن را ف ـرا مــی گیــرد در یــک تناقــض هویتــی ق ـرار گرفتــه و دو راه در مقابلــش ق ـرار مــی گیــرد:
راه اول ذوب شــدن در فرهنــگ فرادســت کــه از راه نشــان دادن تاریــخ دروغیــن خویــش بــا همــه روشهــای
ممکــن ،خــود را برتــر و فرهنگهــای دیگــر را تضعیــف یــا حتــی نابــود شــده ،نشــان میدهــد و افــراد
متعلــق بــه آن فرهنگهــا را تحقیــر و رفــاه و آســودگی را در انــکار هویــت خویــش و قبــول هویــت دیگــری
میپنــدارد.
راه دوم ،فــرد آموزههــای تحمیلــی را منــی پذیــرد و در تــاش اســت بــا فرهنــگ خویــش زندگــی منایــد ،در
برابــر فرهنــگ غالــب تســلیم نشــده و مقاومــت میمنایــد .امــا در نهایــت بــه محرومیــت از همــه حقــوق
فــردی محکــوم مــی گــردد و در بســیاری مواقــع بــه دلیــل واکنــش در برابــر سیاس ـتهای دولــت از ســوی
دولــت بــه آشــوبگری و دشــمن بــا نظــام و دولــت متهــم میگــردد .سیســتم آموزشــی موجــود در ای ـران بــر
مبنــای آموزههــای دیــن اســام و بــر اســاس موازیــن تشــیع طرحریــزی گشــته و ایــن خــود بــه معنــای نادیــده
انگاشــن حقــوق دیگــر تنوعــات دینــی و مذهبــی اســت .دولــت – ملتهــای اســتبدادی تاریــخ معــارص ایـران
بــر مبنــای مذهــب شــیعه اثنــی عــری شــکل گرفتــه و بـرای گســرش ایــن تفکــر ،سیســتم آموزشــی خویــش را
نیــز بــر ایــن مبنــا ســازماندهی و برنامهریــزی منودهانــد .ایــن سیاســت در نهایــت منجــر بــه تحمیــل تفکــر
و مذهبــی خــاص و ترویــج فضایــی کــه ضدیــت بــا دیگــر مذاهــب را در میــان جامعــه اشــاعه میدهــد،
خواهــد گشــت.
امــا بایســتی واکنــش یــک جامعــه پویــا و زنــده در مقابــل ایــنگونــه سیاسـتها چگونــه و بــا آسیمیالســیون
دولتمحــور چگونــه مقابلــه مناینــد؟
گام اول ب ـرای مبــارزه بــا سیاس ـتهای آسیمیالســیون دولتــی آمــوزش صحیــح فرزنــدان در محیــط خانــواده
اســت کــه منطبــق بــا فرهنــگ بومــی و ملــی آنــان باشــد .سیســتم دموکراتیــک آموزشــی بایــد رشایــط
وزمینههــای خودآگاهــی را در فرد-جامعــه ایجــاد منایــد .سیســتم دولت-ملــت بنــا بــه ماهیــت وجــودی خــود
بــا متامــی فرهنگهــای بومــی در تضــاد کامــل بــر میبــرد و ســعی در غالــب منــودن فرهنــگ و قوانیــن
قــوم و سیســتم ایدئولوژیــک حاکــم و فرادســت خــود را دارد .ب ـرای پیشــگیری از ایــن سیاس ـتها ،بایســتی
جامعــه خــود را از لحــاظ گســرش فعالیتهــای فرهنگــی و اجتامعــی تقویــت منایــد تــا افـراد متعلــق بــه آن
جامعــه بــه آســانی بــه ســمت فرهنــگ حاکــم ســوق داده نشــوند.
تــا زمانــی کــه جامعــه بــا نیــروی وجــودی خویــش از فرهنــگ و هویــت فرهنگــی خــود صیانــت بــه عمــل
نیــاورد ،بســرهای و تالشهــای ذوب فرهنگــی از ســوی دولــت وجــود دارد .پــس در ایــن میــان وظیفــه هــر
فــرد در برابــر نقشــههای همگونســازانهی دولــت ،شــناخت صحیــح و عمیــق دربــاره فرهنــگ و تاریــخ
هویتــی خــود اســت .هرچنــد امــکان آگاهــی از طریــق منابــع مکتــوب وجــود نــدارد امــا میتــوان از راه
تحقیــق دربــاره فرهنــگ و ادبیــات شــفاهی هــم بــه آگاهــی هویتــی دســت یافــت و در نهایــت بــه مقابلــه بــا
سیاســتهای ماشــین همگــون و استحالهســاز دولتــی مبــادرت منــود.

دیگریسازو

انقــاب خلقهــای ایــران در بهمــن مــاە ســال ١٣٥٧بــا مشــارکت
گســرده طبقــات مختلــف مــردم از جملــه بازاریــان ،اح ـزاب سیاســی
مخالــف حکومــت پهلــوی ،روشــنفکران ،زنــان و دانشــجویان صــورت
گرفــت .حضــور فعــال و موثــر جوانــان بــه ویــژه زنــان از متامــی
طیفهــای اجتامعــی از نقــاط عطــف ایــن انقــاب خلقــی بــود.
دیــری نپاییــد رژیــم اســتبدادی ایـران نظــام انکارگــر و اســتبدادی خــود
را بســط و گســرش داد و متــام غنــای فرهنگــی ،منابــع اقتصــادی،
انســانی و جغرافیایــی موجــود در ایــران را بــه انحصــار نیروهــای
امنیتــی– اطالعاتــی درآورد .ایــن امــر در جهــت حفــظ اقتــدار و
حاکمیــت غیــر دمکراتیــک خــود بــود .در ایــن راســتا متــام تجربیــات
ضــد اجتامعــی و انســانی رژیــم پهلــوی را بــه کار گرفــت و مبــارزان
آزادیخــواه را کــه هنــوز خواهــان برابــری و دموکراتیــک منــودن ایـران
بودنــد را دســتگیر کــردە و در ســیاهچالههای ســابق ســاواک حبــس و
شــکنجه منــود .علیرغــم آنکــه قانــون اساســی رژیــم اســتبدادی اســامی
ای ـران شــکنجه را رصاحتــا ممنــوع منــوده بــود ،امــا واقعیتــی کــه از
زندانهــا بــه بیــرون بازتــاب مــی یافــت ،حاکــی از اعــال وحشــیانه
تریــن و قــرون وســطاییترین شــیوههای شــکنجه روحــی و فیزیکــی
بــود .شــوک الکرتیکــی ،ســوزاندن بــا ســیگار ،ســلول انف ـرادی ،تجــاوز
و آزار جنســی منونــهای کوچــک از هــر سادومازوخیســتی رسبــازان
رژیــم اســت .در نخســتین روزهــای پــساز انقــاب ،دولــت موقــت
بــرای پشــتیبانی از سیســتم والیــت فقیــه نزدیــک بــه هــزار تــن از
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پــس از ایــن ســخنان خمینــی ،ســپاه پاســداران نیــروی شــبه نظامــی ديگــری را تاســيس منــود و
نــام آن را «نیــروی مقاومــت بســيج» نهــاد .بســیج یکــی از نیروهــای پنجگانــه ســپاە پاســداران بــه
شــار میآیــد کــه گــردآوری ،مدیریــت و ســازماندهی نیروهــای داوطلــب مردمــی را در راســتای
اهــداف محافظهکارانــه و ضــد اجتامعــی نظــام را بــر عهــده دارد .ایــن نیــرو بــه نــام ســازمان
«بســیج مســتضعفین» هــم شــناخته مــی شــود.
در ايــن مرحلــه طرفــداران خمينــی کــه خــود را در چارچوب و ســاختار رژیم اســامی ســازماندهی
کــرده بودنــد ،اقــدام بــه ايجــاد و تشــکیل کميتههــا و گروههــای تنــدرو و شــبهنظامی در
متامــی محــات و مناطــق شــهری منودنــد .ايــن گروههــا کــە در ايجــاد فضــای رعــب و وحشــت
و بیاعتــادی در میــان مــردم بــه شــيوهای موفــق عمــل منودنــد ،در گام بعــدی يــا بــە گــروه
کامــا نظامــی هامننــد ســپاه پاســداران و يــا گــروه شــبهنظامی همچــون بســيج مســتضعفان
میگرويدنــد .بــا گذشــت زمــان ايــن نريوهــا بــه محافظــان اصلــی نظــام مبــدل و بــه تدريــج
گســرش یافتنــد.
جنــگ اي ـران و ع ـراق در ترسيــع رونــد ســلطهيابی رژیــم و رشــد مکانيس ـمهای فشــار بســيج-
پاســدار نقــش چشــمگريی داشــت .جنــگ ،ايــن فرصــت را در اختيــار رژیــم قـرار داد کــه اوال بــا
اشــاعهی ايــن ديــدگاه کــه متامــی مخالفــن نظــام وابســتگان و عوامــل دشــمن خارجــی هســتند،
بــه رسکــوب هــر چــه شــديدتر آنهــا بپــردازد و ابتــکار عمــل گروههــای بسيج-پاســدار را وســعت
بخشــد؛ دوم ايــن کــه رژیــم بــا تبلیــغ منــودن اینکــه «وطــن و اســام» در معــرض خطــر ،بــا
سوءاســتفاده از احساســات مذهبــی و وطندوســتانهی جامعــه ايـران ،انــرژی جامعــه و بخصــوص
جوانــان را بــه کانــال ايــن گروههــا انتقــال و منحــرف منــود.
همــگام بــا گســرش دامن ـهی بســیج ،رسکوبهــا تشــديد و ارکان وجــودی رژیــم اســتبدادی بــه
تدریــج نهادینــه و آشــکار میگشــت .هولناکتریــن عملکــرد ايــن ماشــین بسیج-ســپاه را میتــوان
در کوردســتان مشــاهده منــود .نريوهــای بســيج بــا برخــوردی کامــا اشــغالگرايانه و خشــن در
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جوانــان را گردهــم آورد و نیــرویای شــبهنظامی تشــکیل دادنــد کــه بعدهــا بــا نــام گارد ملــی یــا
«ســپاە پاســداران» شــناخته شــد .رسکــوب مجاهديــن خلــق ،دســتگريی رسان حــزب تــوده ،رسکــوب
اعرتاضــات گروههــا و احـزاب سياســی چــپ در کوردســتان ،بلوچســتان و ســایر بخشهــای ایـران،
از جملــه فعالیتهــای ســپاه پاســداران در آن ســالها اســت کــه بــه کشــته شــدن و اعــدام
انســانهای آزادیخــواه بســياری منجــر شــد .البتــه در انجــام مبــارزات و مقاومــت خلقهــا در
برابــر ایــن کشــتارها ،تعــداد بیشــاری از نريوهــای ســپاه پاســداران نيــز بههالکــت رســیدند .آذر
مــاه  ١٣٥٨رژیــم ایـران دســتور آمــوزش نظامــی همگانــی و تشــکیل ارتــش بیســت میلیونــی تحــت
عنــوان «بســیج» را صــادر منــود.
خمینی در جمع اعضای سپاە پاسداران در مرکز شهر تهران تاکید کرد:
"همــه جــای ایــن مملکــت بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه بعــد از چنــد ســال اگــر بیســت میلیــون
جــوان داشــته باشــیم ،هــر بیســت میلیــون نفرشــان مســلح باشــند".

جهــت اســتيالی کامــل نظــام اســتبدادی و رسکوبگــر خــود بــر کوردســتان و مــردم آن از انجــام
هيچگونــە جنايتــی رويگــردان نبودنــد .در ايــن مرحلــه ماشــین پاسدار-بســيج بهعنــوان نــروی
اشــغالگر و بــا همــکاری مــزدوران کــورد محلی(جــاش) مقاصــد خــود را بــه اجـرا در میآوردنــد.
هــدف بنیادیــن ماشــین بســیج نفــوذ و ريشــه دوانیــدن در میــان خلقهــای ایــران بــا هــدف
مرشوعیــت بخشــی بــه نظامــی ایدئولوژیــک واپســگرایی کــه بــه شــدت رو بــه زوال و پوســیدگی
اســت ،میباشــد.
ايجــاد شــکاف در جامعــه و پديــد آوردن فضــای آکنــده از بیاعتــادی و تردیــد در ميــان افـراد و
گروههــای اجتامعــی زمينـهی هرگونــه مخالفــت ســازمامنندی را تضعيــف میمنايــد.
کنــرل انديشــه و رفتارهــای اجتامعــی و مهندســی آن و در صــورت عــدم پذیــرش از طــرف جامعــه
در پیــش گرفــن مداخل ـهی خشــونت آميــز و نظامــی از جانــب گروههــای وابســته بــه رژیــم،
زمينـهی ســلطهی کامــل را فراهــم مـیآورد .بديــن ترتيــب همــگام بــا ميليتاريزه(نظامی-امنیتــی)
شــدن هرچــه بيشــر نظــام و قدرتيابــی ســپاه پاســداران در همــهی حوزههــا ،بســيج نيــز
بهعنــوان طــرح و پــروژەی اصلــی نظــام در درون جامعــه روبــه رشــد اســت.
يکــی از پليدتريــن و غیــر انســانیترین سياســتهای اعاملــی رژیــم اســتعامرگر و اســتبدادی
اســامی ایــران در کوردســتان ،اشــاعهی «ضــد فرهنــگ بســيج» اســت .بســيج کــه تــا دهــه
هفتــاد تقريبــا حضــور چندانــی در کوردســتان نداشــت ،هــم زمــان بــا برنامههــا و پروژههــای
ضــد اجتامعــی رژیــم جهــت درهــم کوبيــدن ســاختار اجتامعــی و بافــت فرهنگــی کوردســتان،
ب ـرای تغییــر ایــن بافتارهــای مقاومتطلبانــه وارد عرص ـهی سیاســی-اجتامعی گردیــد .هــدف از
ایجــاد و بســط بســيج ،عادیســازی پديــدەی خيانــت و مــزدوری در حــوزهی اخــاق اجتامعــی
بــود .حکومــت اســتبدادی اســامی ای ـران در مقابــل بافــت فرهنگــی و تاريخــی مقاومتمحــور
جامعــه کــورد ،ســعی منــود تــا بســيج را بــه مثابــەی مبلــغ فرهنــگ خيانــت و انحرافــات اجتامعــی،
بهصورتــی نامحســوس و نــرم بــر جامعــه تحمیــل منایــد .دســتگاههای سیاســی و امنیتــی رژیــم
بــا اشــاعەی پدیــده و ماشــین دیگریســاز بســيج در گســرهی رشق کوردســتان و ایـران ،ســعی در
از ميــان برداشــن حساســيتهای اخالقـی و وجدانــی خلقهــای ایـران و خلــق کــورد نســبت بــه
پديــدەی خيانــت و خدمــت بــه دشــمن داشــت .در همیــن راســتا میتــوان بــه ترانزیــت شــدید
مــواد مخــدر بــه شــهرهای رشق کوردســتان ،جاشســازی جوانــان ایرانــی و اشــاعهی ملپنیســم در
حوزههــای اجتامع ـی ،سیاســی ،فرهنگــی ،هــری و دانشــگاهی و ...اشــاره منــود.
بایــد دریافــت کــه تنهــا جامعـهای میتوانــد خيانــت و بردگــی و ســلطهی سیســتم و افـراد فاســد
را بپذيــرد کــه از متــام معيارهــای هویتــی و اخالقــی خــود تهــی گشــته شــده باشــد .بــه همــن دليل
بســيج در واقــع ســازمانی جهــت از ميــان بــردن هويــت و متامــی فاکتورهــای تشــکيل دهنــدەی
هویــت جمعــی و فــردی اســت .بســيج در واقــع ســلول رسطانــی موجــود در بطــن جامعــه اســت
کــه در صــورت گســرش آن ،جامعــه بــا از دســت دادن متــام کارکردهــای طبيعــی خــود در رونــد
تســليمیتپذيری کامــل ،بــه صــورت زائدههــای متصــل بــه دولــت در میآيــد .بســيج ،منــود
کامــل سیاســت ضعيفهســازی جامعــه در برابــر دولت-اربــاب اســت.
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ســپاهپاســداران در حقیقــت نهــاد و ماشــینی
مخــوف سیاســی -عقیدتــی و نظامــی -امنیتــی
اســت کــه هــدف وجــودی از برســاخت آن دفــاع
از کلیــت نظــام اســتبدادی جمهــوری اســامی
ایــران در مقابــل مخالفیــن داخلــی و خارجــی،
صــدور اســام فقاهتــی و حفــظ جمهوریاســامی
و در نهایــت صــدور ایدئولــوژی انقــاب اســامی
بــه متامــی جهــان اســت .امــا در ایــن وادی و بــا
توجــه بــه اهــداف ضــد اجتامعی ســپاه پاســداران
و افزایــش هزینههــای تســلیحاتی و نفــوذ و تاثیر
گســردهی ســپاه در سیاســت داخلــی و خارجــی
میتــوان گفــت کــه جغرافیــای و خلقهــای
ایـران بــا پدیــدهی میلیتاریســم و بلعیــده شــدن
توســط چنیــن ماشــین هیوالیــی روبــرو هســتند.
ورود نظامیــان بــه ســاختار سیاســی-اجتامعی و
اقتصــادی ،خلقهــای ایــران را دچــار بحــران و
فقــر گســردهای منــوده اســت .درواقــع حاکمیــت
در جمهــوری اســامی ،بهنظــر میرســد از دســت
الیگارشــی روحانیــت خارج شــده اســت و توســط
ســپاه پاســداران کنــرل میگــردد .ســپاه پاســداران
حــوزهی فعالیتــی خــود را تنهــا بــه فعالیتهــای
نظامــی و اقتصــادی محــدود منیکنــد بلکــه بــه
مــرور زمــان ســعی در نفــوذ هرچــه بیشــر بــه
متامــی الیههــای اجتامعــی و فرهنگــی و تســلط
بــر آنــان نیــز دارد.
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هــدف نهایــی «ماشــین بســيج» تجــاوز و اســتیالی کامل بــر حوزههای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتامعی
و فرهنگــی جامعــه بــه ســود دولــت اســت .از ايــن جهــت ،بســيج يــک فرهنــگ ضدمقاومــت و
درواقــع يــک ضدفرهنــگ اســت .بســيج ،ســتون اصلــی دولــت در امــر ضعيفهســازی جامعــه اســت.
هنــگام درک چهــرەی واقعــی ماشــین بســيج و سياســتهای پليــد و ضــد اجتامعــی آن کــه در
پــس ايــن نهــاد رشور بــر عليــه جامعــه و فــرد کــورد اعــال میشــود ف ـرا رســيده اســت .بســيج
ســتون اصلــی رژیــم و مجــری متامــی طرحهــای جمهــوری اســامی بــرای نابــودی ملــت کــورد
اســت .در ماهیــت وجــودی ایــن ســازمان هیوالیــی ،پدیــدهای ضــد فرهنگــی ،ضــد اجتامعــی و ضــد
اخالقــی اســت کــه در راســتای ايجــاد ســلطەی مطلــق رژیــم بهظاهــر اســامی بــر فــرد و جامعــەی
کوردســتانی و ايرانــی ایفــای نقــش میمنایــد .در حقیقــت بیســج ماشــینی دیگــری ســاز اســت کــه
جامعــه را بــه ضــد جامعــه و انســان را بــه ضــد انســان تغییــر و بــدل میکنــد .البتــه ماهیــت
وجــودی «ماشــین» نیــز چنیــن معنــا و مفهومــی دارد .امــا موضــوع محــوری در مقابــل ماشــین
عریــض و طویــل و هیــوال آســای بســیج چــه بایــد کــرد اســت؟ راه در مبــارزهی فراگــر و گســرده
عليــه بســيج ،افشــا و آگاهســازی جامعــه از چهــرەی واقعــی آن بــه هــر شــکل و در هــر جایگاهــی
و تــاش ب ـرای ريش ـهکن کــردن ايــن نهــاد ضــد انســانی و زدودن تاث ـرات آن از جامعــه تنهــا راه
ايجــاد فضــای مبــارزەی دمکراتيــک و نیــل بــه آزادی ب ـرای جامع ـهی ایرانــی اســت .ملــت کــورد
بــه عنــوان قربانيــان اصلــی طرحهــای ضــد انســانی بســيج ،راه آزادی خــود و متامــی خلقهــای
ايـران را در پيشــاهنگی در مبــارزە علیــە بســيج و تاثـرات مخــرب آن تعریــف منودهانــد .بنابرایــن
فــرد فــرد زنــان و مــردان ایرانی(بلــوچ ،کــورد ،مازنــی ،گیلــک ،فــارس ،عــرب ،لــر ،آذری ،ترکمــن)
آزا دیخــواه از ايــن پــس بایــد بــدل بــه يــک ضــد بســيج گردنــد .هــر فــرد آزادیخــواه کــورد ،بلــوچ،
فــارس ،آذری ،ترکمــن ،مازنــی ،لــر ،عــرب و گیلــک بــا مشــخص منــودن کامــل و شــفاف مــرز ميــان
خیانــت و ميهندوســتی بـرای خــود و دیگـران و مبــارزهی همهجانبــه بــا ماشــین بســيج میتوانــد
پــروزی کامــل جامعــه را در مقابــل هیــوالی متامیتخواهــی همچــون بســیج رقــم زنــد .حفاظــت
از ارزشهــای انســانی و آزادیخواهانــه راهــی درســت و البتــه پــر هزینــه اســت در برابــر خيانــت،
خودفروشــی و ذلتــی کــه اکنــون گریبانگیــر متامــی جامعـهی ایـران شــده اســت.
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مهمتریــن اقــدام ســپاه پاســداران در حــوزهی اجتامعــی و امنیتــی در پیــش گرفــن و اعــال« ،سیاســت میلیتاریــزه
کــردن ایـران» اســت .از جانــب دیگــر در حــوزهی اقتصــادی ،تســلط بــر اقتصــاد کشــور بــه منظــور دســتیابی هرچــه
بیشــر بــه ثروتهــا و منابــع انســانی را میتــوان گامــی بــزرگ و هدفمنــد ب ـرای تصاحــب کامــل ای ـران ارزیابــی
منــود .در ایــن راســتا نهادهــای امنیتی-نظامــی اکــر پروژههــای کالن عمرانــی ایـران را در انحصــار خــود گرفتهانــد.
ســپاه بــا جوســازیهای رســانههای وابســته بــه خــود مبنــی بــر وجــود خط ـرات امنیتــی کــه کشــور را از داخــل
و خــارج تهدیــد میکنــد ســعی در نظامــی و امنیتــی منــودن فضــای اجتامعــی ای ـران دارد .در واقــع هــدف ســپاه
پاســداران ایــن اســت کــه نیمــی از جامعــه را علیــه نیمــی دیگــر بــه جنــگ وادارد ،در ایــن راســتا بــه تــک تــک
افـراد جامعــه بــه عنــوان رسبــاز و جاســوس مینگــرد .بــا چنیــن دیــدگاه و رویکــردی بــر جامعــه مســلط میگــردد
و زمانــی کــه موفــق بــه نفــوذ در متــام الیههــای اجتامعــی گــردد بــا اعــال سیاســت " تفرقــه بیانــداز و حکومــت
کــن" جامعــه را بــه جبهههایــی متفــاوت و متضــاد تقســیمبندی و علیــه همدیگــر میشــوراند .ب ـرای منونــه بــا
اســتفادهی ابـزاری از جوانــان کــه رسمایههــای انســانی جامعـ ه بحســاب میآینــد آنــان را بــه اجبــار روانــه رسبــازی
منــوده و نیــروی آنــان را خنثــی و اف ـرادی مطیــع را پــرورش میدهــد .بــر همیــن مبنــا مــردان را در برابــر زنــان و
انســان را در برابــر طبیعــت تحریــک میمنایــد .بــه قتــل و اسیدپاشــی سیســتامتیک در شــهرهای مرکــزی ای ـران و
ســوزاندن ه ـزاران هکتــار زمینهــای زراعــی و آســیب رســاندن بــه محیطزیســت ،نادیــده گرفــن و مامنعــت از
کمکرســانی مــردم بــه زلزلهزدههــای رسپــل ذهــاب و ســیلزدگان لرســتان و خوزســتان از منونههــای بــارز ایــن
سیاســتهای خصامنــه میباشــند .چنیــن رویدادهایــی محصــول «سیاســت میلیتاریــزه منــودن» جامعــه اســت.
سیاسـتهای تنبیهــی و ســلبی ســپاه پاســداران خواســتار آن اســت کــه انســان و جامعـهای کــه پایبنــد بــه اصــول
اجتامعــی ،زیسـتمحیطی و انساندوســتی اســت را بــدل بــه دشــمن و جاســوس و در نهایــت تابــع و مریــد خــود
بــدل منایــد .جامعـهای کــه نقــش رسبــازان و ســیاه ی لشــکران دولــت و حکومــت را ایفــا میکنــد ،قــادر نخواهنــد
بــود بســر حیاتــی اجتامعــی مبتنــی بــر ارزشهــای انســانی و دموکراتیــک را فراهــم آورد.
بــا ســیری بــر فعالیتهــای ســپاه از ابتــدای تاســیس آن تاکنــون ،بیشــر بــه ماهیــت وجــودی آن پــی خواهیــم
بــرد .ســپاه پاســداران انقــاب اســامی دارای پیشــینهای از آکنــده از فســاد ،شــکنجه ،تــرور و کشــتار شــهروندان
ایرانــی اســت .ســپاه بــا گســرش دامنــه فعالیتیهــای خــود بــه متامــی نقــاط ایـران بــه ویــژه مناطــق اسـراتژیک
حاشــیهای ای ـران ،دامنــه ســازمان مافیایــی و تبهکاران ـهی خــود را هــر چــه بیشــر بســط و گســرش داده اســت.
غــارت منابــع زیرزمینــی از جانــب فرماندهــان و رسان ســپاه ،فســاد و رانتخــواری در راس و بدنـهی آن ،رسکــوب
زنــان ،فعالیــن سیاســی و مدنــی و پروندهســازی بـرای آنــان ،جــزء کوچکــی از کارنامـهی غیراخالقــی و غیــر انســانی
ســپاه پاســداران اســت .ب ـرای شــناخت هرچــه بیشــر ایــن ماشــین شــبهنظامی بایــد بــه دقایــق آغازیــن تولــد آن
بازگشــت .در ماههــای ابتــدای انقــاب  1357ســپاه پاســداران ب ـرای مقابلــه بــا کودتــا و رسکــوب مخالفیــن رژیــم
نوپــای ایــران پایهریــزی شــد .گروهــی از افــراد کــه پیــشاز انقــاب در برخــی از فعالیتهــای سیاســی دخیــل
بودنــد ب ـرای حامیــت از خمینــی گروهــی بــه نــام «ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی» تشــکیل دادنــد .ایــن
ســازمان بــا انگیــزهی انحصــار قــدرت نظامی-سیاســی و مقابلــه ،تهاجــم و رسکــوب ســازمانها و اح ـزاب چــپ و
چریکــی تشــکیل گردیــد .ایــن گروههــا نخســت بــه عضویــت کمیتههــای انقــاب درآمدنــد ســپس بــا ایجــاد ســازمان
و کمیتــه ،کار دســتگیری نیروهــای انقالبــی رقیــب خــود را کــه تنهــا جرمشــان سوسیالیســت بــودن آنهــا بــود در
دســتور کار خــود ق ـرار دادنــد.
ایــن نیروها(ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی) ســپاهپاســداران را تشــکیل دادنــد .همزمــان و همراســتا بــا ســپاه
ت میلیونــی» ایجــاد
پاســداران نیرویــی بــهنــام "بســیج" را کــه بــه دســتور خمینــی بـرای پدیــد آوردن «ارتــش بیسـ 
منودنــد .بســیج در حقیقــت ب ـرای نفــوذ در میــان دانشــجویان و اقشــار مختلــف شــهری و روســتای بــه شــکلی

تــودهای برســاخته شــد .ســپاه پاســداران بــا کمــک روحانیــان قدرتطلــب توانســتند مانــع از ادامــه فعالیــ 
ت
نیروهــای میهندوســت و انقالبــی گردنــد کــه خواســتار برســاخت سیســتم دموکراتیــک در فضــای سیاســی و
اجتامعــی ای ـران بودنــد ،شــدند.
بــا آغــاز جنــگ ای ـران و ع ـراق و تشــدید مخالفتهــای مــردم بــا رسان مســتبد نظــام ،مــردم و دانشــجویان ب ـرای
خــروج از اوضاعــی کــه هرگــز بــهآن نیاندیشــیده بودنــد دســت بــه تظاهـرات و اعـراض زدنــد .از آن روزهــا تاکنــون
رژیــم ،خــون هــزاران جــوان را بــه بهانههــای واهــی میریــزد و بــه جوخههــای اعــدام میســپارد .روحانیــون
قدرتطلــب کــه جنــگ را بـرای برقـراری اســتبداد خویــش رضوری میدیدنــد ،فرماندهــان ســپاه کــه حامــی جنــگ
و جنگافــروزی بودنــد ،میخواســتند از طریــق جنــگ ،ســپاه را بــه اصلیتریــن نهــاد نظامی-امنیتــی مبــدل مناینــد
و در ادارهی دولــت در شــار تصمیمگیرنــدگان محــوری و تاثیرگــذار قـرار دهنــد.
ســپاه پاســداران برخــاف ارتــش ،از اس ـراتژی و تاکتیکهــای جنــگ اطالعــی نداشــت و تنهــا بــا سوءاســتفاده از
احساســات وطندوســتانهی مــردم ،جوانــان را بــه جبهههــا کشــاند و بــه قربانیــان ایــن جنــگ مبــدل کــرد .در طــول
دوران جنــگ نیروهــای ســپاه پاســداران بــا شکسـتهای فراوانــی روبــرو گشــت چراکــه دارای رویکــردی آزمــون و
خطــا محورانــه و تجربــی بودنــد .روحانیــون و همدستانشــان در ســپاه ،نســلی را قربانــی بازتولیــد اســتبداد منودنــد.
پــس از جنــگ ،کســانی کــه خــود را هســتهی بنیادیــن انقــاب و جنــگ میدانســتند انتظــار گرفــن پســت و مقــام
داشــتند .آنــان در آرزوی انتصــاب در پسـتهای عالــی بــه شــهرها بــاز میگشــتند .هاشــمی رفســنجانی و خامنـهای
کــه نیــک میدانســتند بــا اســتفاده از ایــن نیروهــا میتواننــد قــدرت را ازآن خــود مناینــد در ایــن راســتا بــا نصــب
ســتارههایی بــر دوش آنــان و واگــذار کــردن بخشــی از اقتصــاد کشــور بــه آنــان هــم انتظــارات آنــا پاســخ دادنــد
و هــم بــه اهــداف خــود رســیدند .ایــن قــر بــا آگاهــی از می ـزان نیــاز و احتیــاج رسان رژیــم بــه آنــان هــر روز
بــر امتیــازات و انتظــارات خــود افزودنــد بــه گونـهای بــدل بــه قــری بیهویــت و مــزدور کــه بیشــر در حــوزهی
داللــی و واردات فعالیــت میکننــد گردیدنــد .ســپاه پاســداران و بســتگان آنهــا بــا برخــورداری از مصونیــت نــا
نوشــتهای کــه دارنــد ،بــر علیــه مــردم ایـران دســت بــه جنایتهــای بســیاری زدنــد .ماشــین نظامــی ســپاه ،حقــوق
اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی خلقهــای ای ـران را نقــض و زندانیــان سیاســی و بســتگان آنــان را تحــت شــکنجه
فشــار ق ـرار میدهــد.
رژیــم اســتبدادی اســامی ایــران از بــدو رو ی کار آمــدن و قبضــه منــودن قــدرت ،اشــخاص و فعالیــن سیاســی
بســیاری را در ایـران و خــارج از مرزهــای خــود تــرور منــوده اســت .ایجــاد جوخـهی تــرور در داخــل و خــارج کشــور
از محوریتریــن کارهــای ضــد انســانی رژیــم بســیار اســت .روحانیــون در کمیتــهی فتــوا و وزارت اطالعــات و
پاســداران وابســته بــه مافیاهــای نظامــی -مالــی نقــش اصلــی را در ایــن ترورهــای هدفمنــد ایفــا میکردنــد .دســت
داشــن در ترورهــا کــه بارزتریــن شــکل جنایــت و شــیوهی دخالــت در سیاســت اســت نتیج ـهی تشــکیل حضــور
ماشــین تــرور و شــکنجهای بهنــام ســپاه پاســداران میباشــد .تــن دادن رژیــم بــه خواســتههای ســپاهیان بــه حــدی
رســیده کــه در متامــی عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی آنــان را دخیــل کــرده اســت و بــا گــذر زمــان اکــر
رشکتهــای نفتــی و اقتصــادی و بانکهــا بهطــور کلــی در انحصــار ســپاه پاســداران ق ـرار دارد .ســپاه پاســداران
ق رسکــوب خلقهــای ایـران بــدل گشــته اســت .ســپاه ابـزار اصلــی
بــا همــکاری وزارت اطالعــات ،در اصــل بــه چــا 
اعــال خشــونت علیــه مــردم ایـران بــه ویــژه زنــان و موتــور محــرک اصلــی جنــگ در منطقــه میباشــد .جنایــت
روحانیــون قدرتطلــب و مریــدان آنهــا علیــه فعالیــن زن و فعالیــن مدنــی بــه دســتگیریهای گســرده ،شــکنجه،
حبسهــای طوالنــی ،زنــدان و اعدامهــای گســرده انجامیــده اســت .در نهایــت میتــوان ادعــا منــود کــه ماشــین
مخــوف تــرور و مافیایــی ســپاه پاســداران در حــال بلیــدن کلیــت نظــام بهاصطــاح اســامی ایـران اســت.
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در ایــن مقال ـهی کوتــاه ســعی بــرآن داریــم بــا توجــه
بــه آراء عبداللــه اوجــاالن در کتــاب مانیفســت متــدن
دموکراتیــک ،جلــد چهــارم بــه بررســی نقــش ویــژهی
متــدن یــا مدنیــت در ســاختارهای فکــری ،اجتامعــی
و سیاســی جامع ـهی انســانی بپردازیــم .در ایــن راســتا
و بــه اجبــار بایــد بــه اولیــن متــدن شــناخته شــدهی
تاریــخ ،یعنــی ســومر رجــوع مناییــم تــا بــه لحــاظ
هســتی شناســی و اورجینالیســتی (تقــدم و تاخــر
تاریخــی) بــه ماهیــت وجــودی روابــط میــان متــدن،
دیــن و ســاختار سیاســی دولــت ،بــازار و شــهر بــرای
شــناخت بیشــر نزدیــک گردیــم .در چرایــی ایــن رجــوع
پنــج ه ـزار ســاله بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه متــدن
و فرهنــگ ســومری دارای ویژگیهایــی خــاص اســت
کــه مــا را ب ـرای یافــن پاســخ بــه مشــکالت متفــاوت
و جدیــد جوامــع اکنونــی یــاری میرســاند .دلیــل ایــن
امــر نیــز روشــن اســت متــدن ســومری پــس از دوران
نوســنگی(نئولیتیک) نخســتین سیســتم حکومتــی اســت
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کــه در آن جامعــهی طبقاتی(دولــت) ،شــهر بــه صــورت بــارز ظهــور میکنــد و نقــش ریشــهای و ژرف و
گســردهای در پدیــد آمــدن و جهتدهــی بــه حوزههــای دینــی ،فلســفه ،هــری و علــوم تجربــی داشــته
اســت .بـرای ورود بــه بحــث از مفهــوم و اصطــاح «ماشــین متــدن» و «جامعـهی طبیعــی» بـرای روشــن شــدن
الگوریتمهــای اصلــی زیســتی و دیالکتیکــی حاکــم بــر جهــان بهــره میگیریــم.
«ماشــین متــدن» دارای چنــان کیفیــت و عمقــی اســت کــه مــا را در دســتیابی بــه پاســخ ایــن پرســش کــه «مــا در
کجــای راه بــه بیراهــه رفتیــم؟» یــاری میرســاند .چنــان کــه از دادههــا و کاوشهــای باستانشناســی و دیرینــه
شناســی بــر میآیــد در دوران فراپارینـه ســنگی ( ۸۰۰۰-۱۰۰۰۰پیــش از میــاد) و نوســنگی( ۴۰۰۰-۸۰۰۰پیــش
از میــاد) درواقــع انقــاب عظیــم و گســردهای در متامــی حوزههــای فکــری و علمــی در تاریــخ انســانی پدیــد
آمــد .دوران نوســنگی آخریــن مرحلــه از مجمــوع ســه حلقـهی زیســتی و تکاملــی انســان در عــر ســنگ بــوده
اســت .حوزههایــی همچــون ابزارســازی ،اهلیکــردن حیوانــات ،کشــاورزی ،تشــکیل نهادهــا و ســاختارهای
اجتامع-سیاســی هامننــد کالن ،قبیلــه و همزمــان و همراســتا بــا آن دســتیافتهای مــادی و تجربــی میباشــیم.
در ایــن دوران شــاهد برســاخت اســطوره ،دیــن ،هــر و معــاری ...شــکل بنیادیــن خــود را بدســت میآوردنــد.
امــا برخــی ایــن دســتاوردهای بنیادیــن را بــه عمــد و یــا اشــتباه بــه دوران مــدرن یــا پیشــامدرن مربــوط و
معرفــی میمناینــد .شــکوه و عظمــت دســتیافتها و اکتشــافات انســانی در ایــن دوران بــه میزانــی اســت کــه
«گــوردن چایلــد» مــورخ و تاریخــدان مشــهور ،فرهنــگ دوران نوســنگی را بــا فرهنــگ و دســتیافتهای اروپایــی
پــس از ســدهی شــانزدهم – عــر رنســانس  -هم ـراز میدانــد .بایــد توجــه داشــت کــه اوج و مرکــز دوران
نوســنگی در منطقـهی هــال حاصلخیــز و در حاصلخیزتریــن نقطـهی آن یعنــی مزوپوتامیــا شــکل میگیــرد.
اکتشــافات و دســتاوردهای بیشــار در حوزههــای مــادی و معنــوی برآمــده از دوران نوســنگی بــا مقــداری
تحــول و تغییـرات کوچــک و روبنایــی همچنــان بــه حیــات خویــش در دوران فئودالیســم و مــدرن ادامــه داده
اســت .بــه نظــر میرســد بــا اهلــی منــودن حیوانــات ،اخ ـراع اب ـزار و اســتفاده از آن ،انســان دوران نوســنگی
تــوان آن را پیــدا منــود کــه از محــدودهی بســتهی دانهخــواری و کوچنشــینی کــه مولفــهی شناختشناســی
آن « اســارت کامــل و تســلیمیت بیچــون و چــرای انســان در برابــر طبیعــت بــود بــه مرحلــهای مهمتــر و
حیاتیتــر گام بگــذارد .مؤلفــهی دوران نوســنگی ایــن بــود کــه انســان بــا دســتیابی بــه آتــش و گــذار از
خامخــواری و کشــف ابـزار تــوان و تکنولــوژی آن را پیــدا منــود کــه بــا طبیعــت ،تعامــل ســازندهای داشــته باشــد.
در حالــت کلــی میتــوان گفــت تعامــات و همجوشــانیهایی کــه میــان طبیعــت و انســان صــورت گرفــت،
ســبب پیرشفتهایــی در عرصههــای اجتامعــی ،سیاســی و دفاعــی شــده اســت .منــود بیرونــی ایــن ســه عرصــه
تشــکیل اجتامعــات کــم جمعیــت کــه تعــداد اعضــای آن از  20تــا  25نفــر تجــاوز منــی منــود ،اســت .ایــن اجتــاع
کــم جمعیــت ،کالن نــام داشــت .کالن بنیادیتریــن ســلول تشــکیل دهنــدهی جامعــه و جوامعــی اســت کــه
بعدهــا پدیــد میآینــد.
بــا توجــه بــه احتیاجــات محیطــی و لــزوم دفــاع از خویــش (بــه عنــوان کالن) در مقابــل دیگــر کالنهــا و
محیــط اط ـراف یــا جانــوران دیگــر و یــا کمبــود مــواد غذایــی و مــواردی از ایــن قبیــل موجبــات همگرایــی
کالنهــا بــا یکدیگــر و تشــکیل ســاختار نوینــی بــه نــام «قبیلــه» گشــت .ســاختار قبیل ـهای نیــا ز و احتیــاج بــه
تصمیمگیــری ،اتحــاد و رفــع اختالفــات در عرصـهی زیســتی و سیاســی را بـرای اجتامعــات پدیــد آمــده الزامــی
میکنــد .بــرون داد ایــن امــر تولیــد و توســعهی نوعــی دمکراســی قبیلــهای و سلســله مراتــب هیرارشــیک
ســازنده و مطلــوب ب ـرای چــاره یابــی موضوعــات کوتــاه مــدت و بلنــد مـ ِ
ـدت جامعــه گردیــد .دســتیابی بــه
چنیــن ســاختاری در طــول هـزاران ســال پدیــد آمــد ،بدیــن ســبب ســاختار یــاد شــده برآمــده از خــرد جمعــی و
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برآمد و برآیند ماشین تمدن سومر
متــدن ســومر را نقطـهی آغازیــن طرحســاخت و برســاخت دولــت و رسمایـهداری مــدرن امــروزی بایــد قلمــداد
منــود .هــان طــور کــه پیشــر اشــاره گردیــد ،دولــت گفتامن-ســاختاری متضــاد و کامــا در تقابــل بــا جامعـهی
طبیعــی اســت کــه بــا محوریــت برابــری جنســیتی ،آزادی و مشــارکت جمعــی عمــل منــوده اســت .متــدن کاهنــی
ســومر و دولــت برآمــده از آن ،مــکان و زمانــی اســت کــه بــه شــیوهای شــفاف و روشــن میتــوان نحــوهی
شــکلگیری دولــت ،رسمایــهداری ابتدایــی ،انحصارگرایــی ،اســتعامرگرایی ،تصاحــب مــازاد انباشــت مالــی و
معنــوی اجتامعــی را مشــاهده منــود .در ایــن راســتا بــا شــناخت جنبههــای وجــودی و ســاختارهای ُخــرد و کالن
متــدن ســومر مــی تــوان ســاختار و برونمای ـهی رسمای ـهداری بینالدولــی کنونــی را نیــز درک منــود.
در این چارچوب متدن کاهنی سومر بر سه شالوده (فونداسیون) بنا شده بود:
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انباشــت تجربـهی طوالنــی مــدت جامعـهی انســانی بــود .البتــه نبایــد پنداشــت کــه دمکراســی یــاد شــده پیــش
پــا افتــاده میباشــد بلکــه درســت عکــس ایــن موضــوع صــادق اســت؛ یعنــی ایــن ســاختارهای پدیــد آمــده
بــه مراتــب از دمکراس ـیهای امروزیــن پیرشفتهتــر و اجتامعمحورتــر بــوده اســت .در مــورد راســتی آزمایــی
ایــن موضــوع میتــوان بــه کتــاب «مــرق زمیــن گهــوارهی متدنهــا» اثــر ویــل دورانــت مراجعــه منــود کــه
بشــکلی جــزء نگرانــه در بخشــی از آن بــه موضــوع دمکراســی و دولــت در جوامــع قبیلـهای آفریقــا و اسـرالیا
و مجمــوع جزایــر جنــوب رشقــی آســیا نگریســته اســت .در ایــن چارچــوب ،بنیــان نهادهــا و تجمــع کالنهــا
و قبایــل حولمحــور «مــادر -زن» شــکل گرفــت .مــادر -زن نیــای بــودن جامع ـهی موجــود در عــر ســنگ
تاثیـرات قابــل مشــاهدهای در طرحســاخت و برســاخت حوزههــای سیاســی و اجتامعــی داشــت .مــادر-زن نیــا
بــودن اجتامعــات عــر ســنگ ،منبــع و منشــاء آفرینــش زیســتی و هــری ،اجتامعــی شــدن و اجتامعــی بــودن
و انباشــت تجربــه و دانایــی در عرصههــای علمــی و مدیــر اجتامعــی را پدیــد آورد.
اب َره ش» در منطقــه اورفــا (رحــا) در شــال مزپوتامیــا( 10000ســال پیــش از
ایــن دوران بــا ظهــور متــدن «خـر ِ
میــاد) شــکل نوینــی بخویــش میگیــرد .در ایــن مقطــع از تاریــخ ،مــا بــا مرحلـهی گــذار و تقابــل دو گفتــان
روبــرو مــی گردیــم .گفتامنــی کــه بــر اســاس هــم اِســتایی و همزیســتی ســودمند میــان طبیعــت و انســان-
اجتــاع تحــت نــام «جامعـهی طبیعــی» خــود را تعریــف منــوده اســت و گفتــان دیگــر کــه حالــت گــذارهای
قدرتطلــب بــر مبنــای تشــکیل سیســتم دولــت -قــدرت اســت.
نخســتین شــکل بیرونــی سیســتمهای دولــت -قــدرت محــور در فــرم و ســاختار حکومتهــای پادشــاهی و
پیغمــر پادشــاهان و خدا-شــاهان در خاورمیانــه پدیــد میآینــد کــه در تقابــل و ســتیز بــا جامع ـهی طبیعــی
بــه آهســتگی در حــال قــد برافراشــن در برابــر ارزشهــای اجتامعــی پیشــین بــروز مییابــد .در واقــع جامعـهی
طبیعــی بــا ســاختار و اســکلتبندی سیاســی و اجتامعــیِ « مــادر -زن » محورانــه ،شــکل و عمــل میمنــود.
فرماســیون ایدئولوژیــک جامعـهی طبیعــی ،بــر اســاس «جانپنــداری» جهــان و طبیعــت اســتوار گردیــده بــود.
چنیــن جامعـهای بــر مبنــای اجتامعمحوری(کمونالیتــه) ،برابــری جنســیتی ،اقتصــاد مشــارکتی و همگانــی بنیــان
داشــت.
«دولت-قــدرت» بــا محدوریــت «خدا-پــدر» شــاکلهبندی و برســاخته شــده بــود .ســاختار وجــودی و
هستیشناســانهی آن بــر مرکزیـ ِ
ـت مفهوم-ســاختار (مــرد نیرومنــد) خــود را ســامان و ا ُرگانیــزه منــود .ســاختار
مردســاالرانی یــاد شــده ب ـرای نخســتین بــار صــورت مشــهود و پیکرهبنــدی شــدهی خویــش را در حوزههــای
فرهنگــی و اجتامعــی در تقابــل بــا جامعـهی طبیعــی بنیــان نهــاد .دولــت ســومر بــا قدمتــی  5000هـزار ســاله
در مزوپوتامیــای زیریــن ،منــود بــارز ،بیرونــی و کامــل ایــن امــر اســت .امــا نکتـهی مهــم ایــن اســت کــه هیــچ
سیســتمی بــه صــورت آنــی و بــدون ریش ـهی تاریخــی امــکان وجــود بیرونــی نخواهــد یافــت؛ بدیــن معنــا
ریشــههای متــدن ســومر را بایــد در گُبکلــی تپــه (خرابــه رهش) واقــع در «رحــا» باکــور کوردســتان یافــت.
قدمــت «گُبگلــی تپــه» بــه دهه ـزار ســال پی ـشازمیــاد بــاز میگــردد .ایــن تاریــخ ،همزمــان بــا اواخــر دوران
فراپارینــه ســنگی و ابتــدای دوران نوســنگی اســت .بــا توجــه بــه کاوشهــا و یافتههــای باستانشــناس از
محوط ـهی باســتانی گبگلــی تپــه میتــوان گفــت کــه:
 -1گبگلــی تپــه در واقــع برآمــده از مرحل ـهی گــذار میــان جامع ـهی اش ـراکی – اجتامعــی و سیاســی دوران
نوســنگی و متــدن مرکزیتگــرا (نظــام سلســله مراتبــی -دولــت) اســت.
 -2وجــود چندیــن معبــد در ایــن محوطــهی باســتانی ده هــزار ســاله نشــان از گــذار انســان و جامعــه از
باورداش ـتهای کالنــی (طبیعــی) کــه مولف ـهی اصلــی آنهــا طبیعتمحــوری ،محلــی و بــومآور بــودن اســت

بــه ســوی مذاهــب مرکزگـرا اســت .منــود ایــن امــر پدیــد آمــدن معــاری و طراحــی شــگفتانگیز پرستشــگاهها
اســت .ایــن موضــوع بــه خــودی خــود میتوانــد موضــوع تحقیقــی گســردهای در زمین ـهی معــاری و منــاد
شناســی املانهــای مذهبــی باشــد.
 -3حجــم معــاری و ساختامنســازی ایــن ســایت باســتانی از تــاش و رنــج انســانی بســیار زیــاد و در عیــن حــال
اختصــاص منابــع مالــی فـراوان بـرای برســاخت شــکل و پیکــرهای ایدئولوژیــک و هــری اســت .تــاش و ارصار در
پدیــد آوردن و ســمبلیزه کــردن ایدئولــوژی مذهبــی در طراحیهــا ،نشــان از پیشــینه و انباشــت تجربــه فـراوان
ســالهای گذشــته دارد.
 -4دروان «خرابــه رهش» نشــان از گــذار جامعــه از مرحلــه دراز مــدت کالن(گروههــای همــوژن کوچــک)
بــه مرحل ـهی «نظــم قبیل ـهای» هــروژن( گروههــای متکــر زیســتی و اجتامعــی) اســت .ویژگــی مهــم نظــام
قبیلــهای در شــیوهی زیســتی اســت کــه میــان کوچنشــینی-نیمهیکجانشــینی شــکل یافتــه ،نهفتــه اســت.
پیشالگــو یــا نــوع ابتدایــی و آغازیــن بازرگانــی نیــز در همیــن دوره تحــت نــام هدیــه و تبــادالت پایاپــای شــکل
و بــروز پیــدا میکنــد .در نهایــت نوعــیاز شــهر و یکجانشــینی هدفمنــد و سیســتامتیک ،داد و ســتد ،بــازار و
گردهامییهــا و ســاختارهای هــری در معابــد و پیرامــون آنهــا شــکل و ســازمان مییابنــد.
بــا نگاهــی کلیتمندانهتــر و بــدور از شــیوهی نــگاه و آنالیــز کاپیتالیســتی (میکــرو تاریــخ)وار میتــوان گفــت
حــوزهی ژئوبیولوژیــک اورفــا (گبکلــی تپــه)  11000پ.م و پدیــد آمــدن ســاختار قبیلــهای نیمهیکجانشــین
تکیـهگاه و منونـهی اولیــه و رسآغــازی بـرای انقــاب زراعی(کشــاورزی) بــوده اســت .از جنبهی دیگر دســتاوردها
و ارزشهــای زیســتی ،سیاســی و اجتامعــی ایــن دوران پـساز ســپری شــدن قرنهــا بــه شــکل جهانــی شــده در
میان ـهی  4000-1000پ.م در حوزههــای ژئوبیولوژیــک مــر ،ســومر ،پنجــاب ،درهی آمودرهــا و ترکمنســتان
رواج پیــدا منــود .ایــن پراکنــش منونــه گســرش و صــدور فرهنــگ ،هــر و فنــون گلوبالیزه(جهانــی شــدن)
شــده از خاورمیانــه بــه رسارس جهــان اســت« .عبداللــه اوجــاالن» در ایــن مــورد از اصطــاح « گلوبالیزاســیون
غیــر اســتثامری و نارسکوبگــر» اســتفاده میکنــد .درواقــع بنیــاد گلوبالیزاســیون را تنهــا بــه دوران معــارص
منحــر داشــن مــوردی اســت کــه مــا را در تحلیــل تاریخــی دچــار اشــتباه عمیــق میمنایــد .بدیــن صــورت بـ ی
دلیــل نیســت کــه ویــل دورانــت مــرق زمیــن را گهــوارهی متــدن بــری معرفــی میمنایــد چ ـرا کــه گســرش
جامعهگرایــی ،تجربــه و دانایــی در ســطح جهــان از مزوپوتامیــای علیــا و ســفلی صــورت گرفتــه اســت.
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شهر
شــهر و شهرنشــینی بــا بافتهــا ،ســاختار ،بخشبندیهــا ،قوانیــن و مقــررات ،ارتباطــات میــان انســان و
ماشــین ،انســان و پیکــرهی شــهر و بــدور از طبیعــت ،انســان را در کام خــود میکشــد .ابتداییتریــن «از خــود
بیگانگــی» (الینالیســم) از اســکان-کوچ انســان از روســتا بــه شــهر پدیــد میآیــد .در واقــع انقطــاع میــان طبیعت
نخستین(زیســت بــوم طبیعــی) و انســان در ایــن حالــت بــروز میکنــد .نکت ـهی بعــدی برســاخت قوانیــن و
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• ماشــین ،سیســتم ارگانیکــی اســت کــه مــادهی خــام ورودی بــا محصــول نهایــی تفــاوت فراوانــی دارد .ایــن
پروســه فــرآوری یــا فراشــدگی نــام دارد.
• ماشــین از منظــر بیرونــی ســاده ،میمنایانــد ،امــا در درون خــود دارای اج ـزاء همگن(بهــم پیوســته) و زیــر
مجموعههایــی فعــال اســت .ایــن را میتــوان در رابط ـهی سیســتم-زیر سیســتم یــا مجموعه-زیــر مجموعــه
چارچوببنــدی و تعریــف نیــز منــود.
• مناســبات میــان جامعــه و ماشــین متــدن یــک طرفــه و بــر اصــل ســود ،انباشــت و اســتثامر مــازاد تولیــد
اجتامعــی بنیــان نهــاده شــده اســت.
• ماشــین دســتگاه یــا ســامانهای اب ـزار-ارگان اســت کــه بــا توجــه بــه هــدف و محصــول نهایــی آن ،ماهیــت
وجــودی خــود را تعریــف میمنایــد .در راه هدف-محصــول نهایــی بــدون وقفــه و بــدور از هــر احساســی بــه
شــکل خــودکار بــکار خــود ادامــه میدهــد.
• رابطــه میانــه جامعــه و ماشــین متــدن بــه شــکل ســوبژه-ابژه میباشــد یعنــی ماشــین متــدن بــه عنــوان
فاعــل توانا(ســوژه) کــه عمــل و تفکــری را ب ـرای تغییــر و دیگریســازی مفعول(ابــژه) مــورد کنــش انجــام
میدهــد.
در نتیجــه بایــد در بحــث جامعهشناســی ،ماشــین متــدن را کــه رسمایـهداری بــر اصــل آن بنــا نهــاده شــده اســت
را در تضــاد کامــل و تاریخــی بــا جامعــه طبیعــی قلمــداد منــود« .عبداللــه اوجــاالن» در حیــن تحلیــل تاریخــی
رسمایـهداری از ســاختارـ واژهی «متــدن» و در کنــار آن«ماشــین» اســتفاده میکنــد.
پدیدهای بنام «ماشین متدن»
عبداللــه اوجــاالن در چرایــی و لــزوم پدیــد آمــدن ماشــین متــدن تاکیــد میکنــد کــه سیســتمهای قدرتطلــب
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• شهر
• نظام اجتامعی طبقاتی
• دولت
در واقــع بــه شــیوهی روششناســانه میتــوان گفــت متــدن کاهنــی ســومر ،ایدئولوژی-ســاختار خــود را از ایــن
ســه ضلــع بنــا نهــاده بــود .ایــن ســه ضلــع تاکنــون و تحــت نــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری و امپریالیســم بــه
موجودیــت خــود ادامــه داده اســت .در اینجــا بـرای درک بهــر «ماشــین متــدن» کــه پیشــر نیــز بــه آن اشــاره
منودیــم را بایــد مــورد ترشیــح و توجــه ق ـرار دهیــم.
ماشــین در واقــع ســاختار و ســامانهای بــه هــم پیچیــده اســت کــه رابطـهی «کل بــه جــزء و جــزء بــه کل» در
آن اصــل اساســی بحســاب میآیــد .ماشــین یــک کل هدفمنــد اســت کــه از زیــر اجزایــی تشــکیل یافتــه کــه در
نبــود یــا کمبــود زیــر اجزاهــای کوچــک ،ماشــین (کل) از کار بــاز مــی ایســتد.
در حــوزهی فنــاوری میتــوان مثالهــای فراوانــی آورد ،اتومبیــل و یــا ماشــینهای عظیــم مکانیکــی در
صنعــت از ایــن دســته هســتند .در حوزههــای دیگــر زیســتی و علمــی و بخصــوص بــا ورود «دکارت» تفکــر
ماشــینپنداری جهــان مــادی نهادینــه گردیــد .پــس از دکارت تحلیلگ ـران حــوزه هــای اجتامعــی ،اقتصــادی و
علمــی در اروپــا از مفهــوم ماشــین بـرای آنالیــز محیــط و اشــیاء پیرامونــی اســتفاده منودنــد .رهــر اوجــاالن بــا
توجــه بــه عملکــرد ماشــین و محصــول نهایــی و برونــداد آن اصطــاح «ماشــین متــدن» بـرای تجزیــه و تحلیــل
هرچــه دقیقتــر ،علمــی و واقعیتــر دوران گذشــته و حــال اســتفاده منــوده اســت.
دلیل بکارگیری کلید واژهی «ماشین متدن» در موارد زیر نهفته است:

و متامیتخــواه رسمای ـهداری در طــول تاریــخ در راســتای آن کــه «جامعــه را تحــت کنــرل و ســلطهی خویــش
قـرار دهنــد ،بــه گونـهای رسیعتــر بــکار وا میدارنــد .بدیــن ترتیــب ارزشهــای افــزودهی اجتامعــی و اقتصــادی
بیشــری را بــه دســت آورده و تصاحــب منایــد ».اقــدام بــه برســاخت ماشــینی تحــت نــام متــدن منودنــد.
مــوردی کــه عبداللــه اوجــاالن روی آن ارصار دارد ایــن اســت کــه موضــوع «ماشــین متــدن» را بایــد هرچــه
بیشــر مــورد تعمــق و تحقیــق قـرار داد .در ایــن چارچــوب مــی تــوان بــه آراء و تحلیــات «ژیــل دولــوز» نیــز
مراجعــه منــود.
دولــوز در مقدمـهی کتــاب «ضــد ادیــپ» میگویــد« :همــه چیــز ماشــین اســت» در واقــع ایــن آنالیــز صحیــح
اســت .امــا در عیــن حــال ایــن دیــدگاه یــک جانبــه و بــدور از دیالکتیــک و در هــان حــال تقلیلگرایانــه مــی
باشــد .دلیــل ایــن امــر در اینهامنــی ،همزادپنــداری و عــدم وجــود تفــاوت میــان جامعــه و متــدن (مدنیســت،
شهرنشــین) کــه دلــوز انجــام داده بایــد جســت .در حقیقــت «متــدن ماشــین» همچــون لویاتان(هیــوال) جامعــه
را اســتثامر و «ازخودبیگانــه» میمنــوده تــا در نیــل بــه هــدف خــود یعنــی کســب ســود و قــدرت هــر چــه
بیشــر موفقتــر عمــل منایــد .ازخودبیگانگــی مؤلف ـهی اصلــی و بنیادیــن ماشــین متــدن اســت .در ایــن میــان
انســان-جامعه بــه شــئ یــا موجــود و یــا کاال بــدل میگــردد .در ایــن حالــت انســان بــه غیــر انســان و جامعــه
بــه غیــر جامعــه تغییــر ماهیــت داده میشــود.
در اینجاســت کــه گفتــه «آدام اســمیت» مبنــی بــر« انســان ،گــرگ انســان اســت » معنــا و مفهــوم مــی یابــد.
چـرا کــه در ســیر دیگریســاز ماشــین متــدن رسمایـهداری ،جامعه-فــرد بــه مرتبـهی پســتی از حیــات تنــزل پیــدا
میکنــد .ورودی یــا ابــژه کــه هــان انســان-جامعه میباشــد بــه عنــوان مــادهی خــام وارد ماشــین متــدن
غولآســا بــا خــط تولیــد و چــرخ دندههــای ُخــرد کننــدهاش میگــردد و در نهایــت ایــن انســانـجامعه بــدل
بــه ابــژهای دیگــر بــا ماهیتــی کامــا متضــاد و ضــد انســان-جامعه میشــود .دولــوز در ایــن بــاره میگویــد:
«مــا منیتوانیــم بیــن انســان و طبیعــت متایــزی قائــل شــویم؛ ذات انســانی طبیعــت و جوهــر طبیعــی انســان
در خــال طبیعــت در شــکلی از تولیــد و صنعــت در هــم آمیختــه شــدهاند ،کــه رصفــأ زندگــی انســان را بــه
عنــوان گون ـهای خــاص میــر میســازد» .در حقیقــت ماشــین متــدن ذات انســانی طبیعــت و جوهــر طبیعــی
انســان و جامعــه را دچــار بح ـران و آشــفتگی و تغییــر ماهیــت میکنــد .رابط ـهی معنامنــد و تعاملــی میــان
انســان و اجتــاع و انســان و طبیعــت را بــه شــکل تقابلــی ســودمحورانه و مخــرب تبدیــل و تقلیــل میدهــد.
در حقیقــت بایــد ایــن ماشــین مرکزگ ـرا ،ســودمحور و قدرتگ ـرا کــه خــود را در چارچــوب سیســتم ســلطه و
تابعیــت محــض تعریــف میمنایــد را «ماشــین دیگریســاز» نــام نهــاد.
بیایــد بــه روابــط اجــزای ارگانیــک ،ماشــین متــدن بــاز گردیــم ،موضــوع مهــم ایــن اســت کــه «ماشــین
دیگریســاز» از چــه زیــر سیســتمهایی تشــکیل یافتــه اســت؟
زیــر سیســتمهای ایــن ماشــین عبارتانــد از«شــهر ،طبقــه و دولــت» .هــر یــک از ایــن زیرسیســتمها در
جایــگاه خویــش در حکــم ماشــین عمــل میمنایــد.

37

«آیــا نظــم طبقاتــی امــروزی همیــن گونــه نیســت؟ در حالــی کــه شــخصی نظامــی +مدیر سیاســی +
کاهــن طبقــه باالیــی را تشــکیل میدهنــد .طبقــه واســطه را طبقهی متوســط +بروکراســی +نهادهای
مرشوعیتبخش(دانشــگاه ،معبــد و رســانهها) تشــکیل میدهنــد .آنانــی کــه پایینتریــن مرتبــه را به
خــود اختصــاص میدهنــد ،متامــی کســانی انــد کــه خــارج از دو طبقـهی اول باقــی میماننــد :پرولـرِ
روســتایی ،کارمنــد ،کــودکان ،بیــکار و غیره».

دولت
دولــت ،منــود و ســاختار بیرونــی «خواســت ،معطــوف بــه قــدرت اســت» .میــل و خواســتی کــه طبقـهی حاکــم
بـرای حاکمیــت ،تاثیرگــذاری و طــرح ســاخت انســان –جامعــه ای اســتحاله و رام شــده در خود(دولــت) از آن
بهرهمیگیرنــد.
خــودی کــه از آن ســخن میبریــم در حقیقــت ،خو ِد-الوهیســازی شــده اســت .خود-الوهیســازی شــده اصــل
وجــودی و دال غالــب متــدن رسمایـهداری و اســتیالگر اســت .خود-الوهــی ســازی در طــول تاریــخ دولت-قــدرت
بــا برســاخت ذهنیــت در فرد-جامعــه و تاکیــد و ارصار بــر ایــن کــه « در صــورت عــدم وجــود دولــت ،امنیــت،
نظــم ،عدالــت و پیرشفــت جامعــه بــه خطــر خواهــد افتــاد» یــا دولــت «رش ،الزم» اســت؛ ســعی بــر مــروع
نشــان دادن ماهیــت ضــد انســانی خــود دارد .امــا بایــد دانســت کــه شــاکلهبندی دولــت بــه لحــاظ تاریخــی
بــر اســاس تجــاوز و تصاحــب ،انحصــار ،مالکیــت و تولیــد بح ـران شــکل گرفتــه اســت .تولیــد بح ـران و جنــگ
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روح ماشین تمدن
در واقــع ادیــان و باورداش ـتها را اگــر بــدور از دیــدگاه پوزیتیویســتی مــورد تحلیــل ق ـرار دهیــم ،میتــوان
بــه دو بخــش تقســیمبندی کــرد .نخســت باورداش ـتهای طبیعی–اجتامعــی کــه بنیــان آنهــا بــر پاســخ بــه
مشــکالت و پرس ـشهای جوامــع در زمان-مــکان خــاص و مختــص بــه خــود اســت ،مترکــز دارنــد .بخــش دوم
مذاهــب و ادیانــی اســت کــه حــدود  10تــا  15ه ـزار ســال پیــشازمیــاد و بــه صــورت غیــر محســوس در
حــال شــکلگیری و رشــد بودنــد .ویژگــی مذهــب پســا نوســنگی در آمیختگــی شــدید آنهــا بــا قــدرت و ارکان
قــدرت مرکزگـرا اســت .در حقیقــت مذاهــب مرکزگـرای پسانوســنگی یــا خــود بــه قــدرت بــدل میشــدند و یــا
بــه شــکلی فعــال و تنگاتنگــی در مرشوعیــت بخشــی و وجه ـهدار منــودن قدرت(حاکــان ،شــامان و یــا نظــام
فئودالــی ،رسمایـهداری) نقــش ویــژهی خــود را بــه جــای مـیآورد .بــه لحــاظ هستیشناســانه ایــن دو رویکــرد
و طــرز نــگاه بــه جهــان و انســان منــود دو نــوع معرفتشناســی متفــاوت اســت .در باورداش ـتهای طبیعــی-
اجتامعــی رویکــرد معرفتشناســانهای نســبت بــه انســان ،جهــان پیرامــون و جامع ـهی انســانی در چارچــوب
و دیــدگاهی طبیعــت محورانــه و کامــا زمینــی تعریــف و شناســانده میشــد؛ یعنــی پرســشها و پاســخها،
ترسهــای خــود را در محیــط طبیعــی و پیرامونــی خــود میجســتند .بدیــن خاطــر مــا در ایــن دوران بــا
باورداشــتهای طبیعتمحــوری همچــون جانپنــداری ،تناســخ و مــواردی کــه منادهــای قبیلــهای و جمعــی
خــود را بــر توتــم و پدیدههــای طبیعــی بنیــان میگذارنــد مواجــه هســتیم کــه خــود را بــه شــکل داســتانهای
افســانه و اســطورهای(متولوژیک) و یــا فلســفه منایــان میکننــد.
پــس از آن در هــزارهی ســوم پیــش از میــاد مــا بــا متــدن کاهــن ســومری مواجــه میگردیــم کــه دارای
چارچــوب ایدئولوژیــک زیرکانــه ،اقتــدار گرایانــه و متامیتخواهانــه روبــرو میشــویم .متــدن یــاد شــده ب ـرای
اولیــن بــار تضــاد میــان گــروه فرادســت و جامعـهی فرودســت را بــه عریانــی منایــش میدهــد .در ایــن مقطــع
زمانــی مــا بــا پدیــد آمــدن ضــد انقــاب در مقابــل انقــاب نوســنگی روبــرو هســتیم .پرســش ایــن اســت کــه چـرا
در ایــن دوران بــه طــور بنیادیــن باورداش ـتهای متولوژیــک و فلســفی کــه طبیعتمحــور و مــادر محورانــه
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طبقه
طبقــه ،منونــهی عریــان ابتداییتریــن نشــانههای تضــاد طبقاتــی در متــدن کاهــن ســومر بــروز میکنــد .بــا
تجمــع قــدرت و مــازاد تولیــد اجتامعــی در دســت عــدهای کوچــک و خواص(الیــگارش) طبقــه و الیههــای میانــی
متــدن خودمنایــی کردنــد .بــاال تریــن طبقــه مربــوط بــه خدایــان اســت ،طبقــه میانــی کاهنــان ،ســفیران خــدا،
ایدئولوگهــا میباشــند .در طبقــه پســت و زیریــن ،بخــش دون مرتبـهی بنده-بــردگان جــای داشــتند .طبقــات
یــاد شــده چرخدندههــای ماشــین طبقاتــی کــه زیرمجموع ـهی متــدن ســومری اســت را تشــکیل میدهــد.
نکتــهی حائــز اهمیــت همجوشــانی و همذاتپنــداری میــان ماشــین طبقاتــی و ادیان-باورداشــتها و یــا
اســطورههای برآمــده از ایــن موضــوع اســت .ایــن رابطـهی بنیادیــن را بــا نگاهــی معرفتشناســانه در جوهــر
ادیــان میتــوان مشــاهده کــرد .در متامــی آنهــا بــا ســه گانــهی طبقاتــی «خــدا ،ســفیر ،بنــدگان» مواجــه
میشــویم .رهــر اوجــاالن در ایــن رابطــه میگویــد:
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مقــررات در شــهرها و دولتهــا بــروز میمنایــد .در جامعــهی طبیعــی ،قوانیــن و مقــررات مکتــوب وجــود
نداشــت؛ چـرا کــه جامعهمحــوری آن بــر اســاس اخالقیــات بنــا گردیــده بــود .بــا برســاخت قوانیــن شهرنشــینی،
قانونشــکنی بهعنــوان راه برونرفــت از قانــون رس بــر مــیآورد .در ایــن مقطــع اســت کــه لــزوم وجــود
«دادگاه ،پلیــس ،وکیــل و »...بهوجــود میآیــد .جدایــی و انفــکاک بافتــی شــهر یکــی دیگــر از مولفههــای ایــن
ماشــین اســت .جدایــی محــات و میـزان نابرابــر تقســیم خدمــات شــهری میــان طبقـهی فرادســت و فرودســت
(رسمایـهدار ،زحمتکــش و کارگــر) ســبب کــم شــدن آگاهــی طبقاتــی و بهوجــود آمــدن تضــاد شــدید طبقاتــی
و از میــان رفــن اخالقیــات ،انســان دوســتی و مســئولیتپذیری در ســطح جامعــه میگــردد.
شــهر -شهرنشــینی بــدور از اخالقیــات هامننــد ماشــینی ،انســان را بــدل بــه ضــد انســان و در نهایــت بــدل بــه
موجــودی خودشــیفته و جامعهگریــز میکنــد .در حقیقــت رسمایــهداری ســاختارها و بافتهــای شــهری و
شهرســازی را بــر اســاس ایدئولــوژی و در راســتای هژمونــی خــود طرحریــزی و برمیســازد.

برآمــده از متامیتخواهــی و از میــان بــردن نظــم اجتامعــی ،اخالقــی موجــود در طــول تاریــخ بــوده اســت .اگــر
از زاویـهی دیگــر بــه سیســتم رسمایـهداری بنگریــم ،تولیــد بحـران و تخریباتــی کــه رسمایـهداری بــر جامعــه و
محیــطزیســت وارد آورده اســت ســبب تقاضــای مالــی و در نهایــت تولیــد و عرض ـهی بیشــر کارخانجــات و
رشکتهــای بــزرگ رسمای ـهداری میگــردد .جنــگ ع ـراق ،افغانســتان ،ســوریه و دیگــر نقــاط جهــان میتــوان
ایــن امــر را مشــاهده کــرد .چــرخ ماشــین صنعتــی ،رسمایـهداری بیــن املللــی بـرای تصاحــب بــازار و مــواد خــام
بیشــر ،بــا شــدتی وحشــیانه و سودپرســتانه و ضــد انســانی در حــال گــردش شــتابان اســت .دولــت ،طبقــات و
نابرابــری هــای اجتامعــی و شــهر -شهرنشــینی را هدایــت و بــه طــول عمــر و حفــظ امنیــت آنهــا مــی افزایــد.
دولــت چارچــوب عملــی -نظــری اســت کــه خودویــژهی آن متامیتخواهــی و تضــاد طبقاتــی و جنســیتی
اســت .ایــن ســاختار تنهــا اطاعــت و فرمانبــرداری را ب ـرای جامعــه مــروع میدانــد « .جامعــه هامننــد زن
ضعیفــه اســت» ایــن تعریفــی اســت کــه نازیســم از جامعــه دارد .ضعیفــه کــردن جامعــه از طریــق گرفــت
نیــرو و اراده بــه آزادی ،فعالیــت سیاســی و تصمیمگیــری اجتامعــی کالن و انحصــار اقتصــادی از طریــق گرفــن
مراکــز و کارخانجــات تولیــدی و در هــان حــال بیکارســازی بخــش عمــدهای از جمعیــت جهــان ،نشــانی از عمق
فاجع ـهی ماشــین دولــت اســت .چگونــه متــدن کــه از ســه گانهی(شــهر ،طبقــات و دولــت) تشــکیل میشــود،
روح جمعــی و هامهنــگ کننــده را در میــان ایــن ســه گانــه بــر ق ـرار میســازد؟
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شهر ماشین
در حــوزهی شهرســازی و توســعهی شــهری « شــهر ماشــین » را بایــد بهمثابــه انقالبــی در عرص ـهی شهرســازی
رسمایـهدار قلمــداد منــود 1864 .شــخصی بــه نــام هوســان در حــوزه شهرســازی نظراتــی بنیــان افکــن و انقالبــی

دولت ماشین
«دولــت ماشــین» بــه شــکل و بازمنــود دیــوان ســاالری مدرن(بروکراســی) برســاخته شــد .دولــت مــدرن بــا
برســاخت نهادهــا ،ســاختارها و یــا بهــر بگویــم ماشــینهای کوچــک دیگر(نهادهــا) خــود را مهنــدس میکنــد
و ایــن بــر خــاف دیــوان ســاالری کالســیک اســت کــه بــر اســاس رانــت دادن بــه طبقــه ی ارشاف و روحانیــون
کلیســا بنــا نهــاده شــده بــود ،اســت .در واقــع ســمبل و منود(خــدا ،مــرد و پــدر) بــه صــورت کامــا زمینــی و
محســوس خــود در ســاختار دولت-ملــت خــود را ارگانیــزه منــود .هــان گونــه کــه هــگل ،ناپلئــون را خدایــی
کــه از آســان بــه زمیــن آمــده و بــر ســطح زمیــن قــدم میزنــد ،توصیــف و قلمــداد مــی کنــد .پــس ناپلئــون
چنــد هویــت دارد .ناپلئــون و دولــت مــدرن او منــود زمینــی «خــدا ،دولــت ،امپراتــور ،پــدر معنــوی و مناینــدهی
احساســات و خواســت و آرزوی جامعــه» اســت .در دولــت مــدرن ناپلئــون انســان و جامعـهی هویتمنــد جــای
نــدارد .از ناپلئــون نقــل میکننــد کــه ناپلئــون پــس از جنــگ و شکســت در جبهــه روســیه و ف ـراری و کشــته
شــدن بیشــر رسبازانــش بــه فرانســه بــاز میگــردد .از او مــی پرســند کــه «رسبــازان تــو کجاینــد و کــی خواهنــد
آمــد؟ ناپلئــون در پاســخ میگویــد :مــن ،آمــدم ».پاســخ کوتــاه و عمیقــی اســت یعنــی مــن منــاد و منــود هـزاران
انســان کشــته شــدهام کــه بازگشــتهام ،مــن ارادهی و منــود جامعــه هســتم .مــن ،ســوژه هســتم یعنــی مــن
صاحــب فکــر ،آفرینــش ،اراده و بــاور جمعــی هســتم .در واقــع ســوژهی پدیــد آمــده در ماشــین متــدن مرکــز
گ ـرا «ماشــینی ضــد انســانی» اســت کــه جهــان را بــه عنــوان ابــژه و مــاده خــام و اولیــه بحســاب آورد و در
راســتای نیــل بــه تولیــد بیشــینه ســود و قــدرت از آنهــا سوءاســتفاده میمنایــد .در حقیقــت رفتــار و عملکــرد
دولــت مــدرن کــه در رفتــار و رویکردهــای امپریالیســتی ناپلئــون بــه صــورت عریــان تجلــی مییابــد ،بــاز منــود
«ماشــین سیاســی» و سیاســت پــردازی ماکیاولــی اســت .ماشــین سیاســت پردازان ـهای کــه ماهیــت وجــودی
چــرخ دندههــای آن بــر مبنــای اصل«هــدف ،وســیله را توجیــح میکنــد» عمــل میکنــد .از دیــد دولت-ملــت،
ه و جایگاهــی جــز
ناپلئــون و در کل رسمایـهداری ،انســان -جامعــه هــان ابــژه اســت و در واقــع نقــش ویــژ 
«وســیلهای بـرای دســت یافــن بــه قــدرت» را نــدارد.
ماشــین طبقاتــی در قــرن  17و  18دچــار تغییــرات و جابــه جاییهــای شــدید وجــودی گردیــد .در ایــن دو
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بودنــد بــه صــورت آهســته و عمیــق در حــال تغییــر میباشــند.
ســمت و ســوی تفکـرات و باورداشـتهای اجتامعــی ،فـرا زمینــی و پدر-مردســاالرانه مبــدل میشــود .خدایــان
تغییــر جنســیت مییابند(خدایــان زن بــدل بــه خدایــان مــرد) و بــه قــدرت فـرا انســانی و فـرا اجتامعــی بــدل
میشــوند و بــه جــای نامعلــوم و موهــوم انتقــال داده میشــود .تنهــا کســانی کــه راهنــا ،پیغامبــر ،ســفیر
ایــن دنیــای موهــوم و ترســناک میشــوند در ابتــدا کاهن-شــاهان هســتند و در ه ـزاره دوم ایــن شــکل تغییــر
پیــدا میکنــد و شــاه در رتبـهی نخســت و در مقــام دوم کاهــن یــا روحانــی جــای میگیرنــد .ایــن امــر را بایــد
منــود بــارز جدایــی میــان قــدرت آســانی و زمینــی قلمــداد منــود .ایــن رونــد بعدهــا بــا توجــه بــه تغیی ـرات
اجتامعــی و روح زمــان و مــکان دچــار دگردیســی گردیــد.
ادیــان چنــد خدایــی کــه در واقــع ســاختاری متولوژیک-مذهبــی یعنــی زمینی-آســانی داشــتند ،تبدیــل بــه
ادیــان تکخدایــی میگردنــد .در حقیقــت بایــد ایــن موضــوع را گامــی تاریخــی و برآمدگاهــی در انتقــال متــام
و کــال حکومــت زمینــی بــه آســان و بازتولیــد بــارگاه زمینــی در آســان قلمــداد منــود .در ایــن مقطــع زمانــی
مــا شــاهد گــذار از سیســتم کاهن-پادشــاهی بــه پیغمرب-پادشــاه و در نهایــت تقســیم کار میــان جهــان آســانی
و جهــان زمینــی هســتیم .روحانیــون در درج ـهی دوم ق ـرار گرفتــه و پادشــاه حاکــم مطلــق زمیــن میگــردد و
مرشوعیــت خــود را از آســان کســب میکنــد .ایــن رونــد در رشق بخصــوص خاورمیانــه بــه شــکلی ایســتا و
منجمــد تــا  1900میــادی بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد .در ایــن میــان در خاورمیانــه مــا بــا بــروز قیامهــا
و جنبشهــای اجتامعــی و سیاســی کوچــک و بزرگــی همچــون حروفیــه ،معتزلــه ،شــورش زنگیــان ،مکتــب
ارشاق ،مبــارزات حســن صبــاح ،یعقــوب لیــث ،جنبــش یارســان و  ...کــه بــر بنیانهــای جامع ـهی طبیعــی و
سوسیالیســتی ارصار داشــتند ،روبــرو هســتیم .امــا تســلط و حاکمیــت جزماندیشــان دینــی و شــاهان و خوانیــن
خودکامــه متامــی ایــن جنبشهــا و قیامهــا را کــه هــر کــدام توانایــی برســاخت و بــروز رنسانســی بــزرگ،
صدهــا ســال پیــشاز اروپاییــان بــود را از میــان بــرد .در ایــن میــان اروپــا در فاصلـهی قــرون  18 -16میــادی
و بــا برآمــدن عــر روشــنگری کامــا حاکمیــت آســانی–زمینی کلیســا و کلیــدداران مذهبــی جــای خــود را بــه
حکومتهــای مونارشــی و در نتیجــه کــم رنــگ شــدن قــدرت کلیســا و روحانیــون میدهــد .امــا بایــد توجــه
داشــت کــه ماشــین مذهبی-روحانــی در تضــاد و در عیــن حــال در دیالوگــی سازشــکاران ه و مرشوعیتبخــش
مســتمر بــا ماشــین دولت(حاکــان ،بروکراتهــا ،طبقــهی متوســط ،نهادهــای مرشوعیتبخــش ،معبــد،
رســانهها) بـهرس میبــرد .ایــن برخــورد دیالکتیــکال در بســر و بافــت شــهر و بطــن طبقــات اجتامعــی صــورت
میپذیرفــت .در قــرن  18مــا بــا پدیدههــای همچــون انقــاب پاریــس  ،1789اســتقالل آمریــکا از انگلســتان،
کمــون پاریــس 1871در عرصـهی مقاومــت اجتامعــی روبــرو میگردیــم .در حــوزهی اقتــدار و خــط ســیر آن تــا
زمــان معــارص میتــوان بــه پدیــدهای بــه نــام ناپلئونیســم و بازســاخت امپراتــوری گســرده و فراگیــر توســط او
اشــاره کــرد .ایــن پدیــده از جنبههــای مختلــف حائــز اهمیــت اســت .از آن جملــه برســاخت و طــرح ســاخت
رویــای اروپــای واحــد و مشــرک در آن دوران بـرای نخســتین بــار دولــت و ســازکارهای بروکـرات و تکنوکـرات
مــدرن را پدیــد مــی آورد .در واقــع دوران بناپارتیســم را تالشــی بـرای بــاز ســاخت و بــاز تولیــد متدنــی مرکزگــر
بــا توجــه بــه روح زمــان و مــکان متخــص بــه عــر خــود را قلمــداد منــود.

دارد کــه هســتی شناســی شــهری جهــان کهنه(فئودالــی) و کالســیک را زیــر و رو مــی منایــد .اولیــن ابــداع او
طراحــی و احــداث بلوارهــای عظیــم در ســاختار شــهری مرتاکــم و بــه هــم پیوســته قدیــم اســت .بلوارهایــی کــه
عــرض آن  70-60مــر و طــول آن چنــد کیلومــر اســت .امــا نقطــه ی عطــف ایــن طراحــی نویــن و زیرکانــه ،قـرار
دادن دو اِلِــان معــاری و هــری منومــان تاثیرگــذار و دراماتیــک در آغــاز و پایــان هــر بلــوار اســت .ایــن اِملــان
هــا بــه مخاطــب در حــال حرکــت و ســیر در آن ،هــر روز تاثیــر و مببــاران ایدئولوژیکــی وارد مـیآورد؛ چـرا کــه
الِــان هــای یــاد شــده براســاس سفارشــان دولتــی و درخواســت هــای ایدئولوژیــک رسمایــه داری طراحــی و
ســاخته شــده اســت .اگــر از دیــدگاه معرفــت شناســانه بــه شهرســازی مــدرن کــه محصــول تفکـرات هوســان
اســت بنگریــم در خواهیــم یافــت کــه کل طراحــی بــه ظاهــر پیــروی او حــول محــور تجــارت و بــازار ،فــروش،
عرضــه -تقاضــا ،تبلیــغ  -تاثیــر و در نهایــت بـرای کاالوارگــی و شـئوارگی انســان رسگــردان شــهری آفریــده شــده
اســت .در واقــع ماشــینی را بــر مــی ســازد کــه انســان و جامعــه را در خــط تولیــد خود(بلــوار) بــه آهســتگی
و بــه دور از دغدغ ـهی انســان تغیــر فرم-معنــا مــی دهــد .در حقیقــت ایــن شــهر اســت کــه انســان را کنــرل
میکنــد .چــه چیــزی ببینیــد ،از کجــا عبــور منایــد ،در کجــا ســکنی یابــد ،بــا چــه کســانی و از چــه طبقاتــی
روابــط داشــته باشــد.
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« یعنــی بــا نظــر موافــق بــه شــهر و صنعــت نگریســته میشــود امــا ســلولهای رسطانیشــدهی موجــود در
ســاختارهای آن مــورد پذیــرش واقــع منیگردنــد .هنگامــی کــه بــه مشــاهدهی شــبکههای غولآســای «شــهرـ
صنعـتـ قــدرت و ارتباطــات» امروزیــن میپردازیــم ،همچنیــن وقتــی تخریبــات محیطزیســت ،موقعیــت کنونــی
زنــان ،همچنیــن فقــر و بیــکاری را ـکــه در ابعــادی فاجعهآمیــز پدیــد آمدهانــدـ بهگونــهای متداخــل در ایــن
مشــاهدات میگنجانیــم ،بســیار نیــک درک خواهــد شــد کــه تعبیــر «رسطانیشــدن» موجــود در ســاختاربندیهای
اجتامعــی امــر نابجایــی نیســت .بهویــژه یــورش بهاصطــاح بربرهــا کــه در هیچکــدام از مقاطــع تاریخــی کاســته
ش روســتاییان ،و
نشــده(اصطالح بربریــت مجــددا ً مــورد بحــث قـرار خواهــد گرفــت) ،گمراهیهــای مذهبــی ،شــور 
فریــاد و فغــان متزایــد اتوپیس ـتها ،آنارشیس ـتها و در آخــر رس فمینیس ـتها و جنبشهــای محیطزیس ـتگرا
در برابــر تهدیــد وخامتبــار رسطانیشــدن موجــود در بدن ـهی اجتامعــی ،از طریــق متخصصــان پیشــتاز علــوم
اجتامعــی امروزیــن و در رأس آنهــا امانوئــل والرشــتاین ،میتواننــد معنایــی فراگیــر کســب مناینــد .هیــچ جامعهای
منیتوانــد از ایــن پــس ،انباشــتگیهای موجــود در دســتگاههای «شــهر ،طبقـهی متوســط ،رسمایــه ،قــدرت ،دولــت
و ارتباطــات» را بـرای مدتزمانــی طوالنــی بــا خــود حمــل منایــد .هرچنــد جامعـهای کــه بهطــور سفتوســخت
در قفــس آهنیــن محبــوس شــده نتوانــد فریــاد و غریــو خویــش را بــه ســطحی نتیجهبخــش برســاند ،امــا برنهــاد
یــا ادعــای مــا ایــن اســت :همچنــان کــه وجــود نشــانههای امدادخواهــی روزانــه در حــوزهی اکولــوژی بســیار
نیــک نشــان میدهــد ،مســائل نظــام متــدن مرکــزی موجــود ،در پــس پــردهی وضعیــت بحرانــی و کائوتیــک نهفتــه
اســت؛ برونرفــت از بحـران و کائــوس نیــز مســتلزم روشــنگریای اســت کــه پیونــد آن بــا رسچشــمههای تاریخـیـ
اجتامعــی برقـرار شــود و روزگار امروزیــن را بهعنــوان وضعیــت کنونــی ایــن برآمدگاههــا تحلیــل منایــد؛ بــر همیــن
مبنــا آینــده نیــز تنهــا از طریــق نظــام متــدن دموکراتیــک مرکــزی جهــان قابــل ســاخنت اســت».
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قــرن ،از دل مناســبات تجــاری و تولیــدی رسمایـهداری ،طبقـهای بیــرون آمــد کــه بــورژوا نــام گرفــت .بُــرگ بــه
معنــی شــهر و در کل بــرژوا بــه معنــای طبقـهی رسمایـهدار شــهری اســت .چـرا کــه خاســتگاه آنــان از شــهر و
بــر مــدار شــهر بــود .طبقــه یــاد شــد نظــام طبقاتــی پیشــین را کــه « شــاه ،روحانــی ،ارشاف» بــود را مانعــی
در مقابــل قــدرت و خواســت رســیدن بــه قــدرت خــود قلمــداد میکردنــد .در ایــن راســتا اقــدام بــه تجهیــز
و ســاماندهی ،روشــنفکران در ســاختار -ماشــینی بــه نــام دانشــگاه یــا کالــج شــدند .در واقــع مــدارس و
دانشــگاههایی کــه مــا بــه صــورت خالصــه آن را ماشــین آمــوزش رسمایــهداری میتوانیــم بنامیــم ،ماشــین
آمــوزش بــودن کــه در مقابــل و در تضــاد بــا آموزههــای دینــی و دگامتیــک ماشــین مذهبــی (کلیســا -کشــیش)
نقــش ایفــا میکــرد اســت.
ماشــین آمــوزش برآمــده از رنســانس در واقــع کادر ایدئولــوگ و معنــا آفریــن ایدئولوژیکــی کــه بــر ضــد
ماشــین مذهبی(کلیســا) بــود را بــر میســاخت .نتیجــه ایــن امــر تولیــد ایدئولوگهایــی همچــون آدام اســمیت،
منتســکیو ،نیوتــن ،اســپینوزا ،دکارت ،کانــت ،شــوپنهاور و هــگل  ...بــود .کــه هــر یــک نقــش ویــژهی خــود را بــه
صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در راه بــاز تولیــد و بــاز ترمیــم متــدن مرکــز گـرا و قــدرت محــور پنــج هـزار
ســاله را بــه شــکل مــدرن ایفــا منودنــد .منــود بیرونــی ایــن امــر بــر ســاخت دولــت -ملــت ،بروکراســی و تفکیــک
قــوای (منتســکیو) اســت کــه شــاکله بنــدی مدرنیتـه رسمایـهداری اســت.
در متــدن مــرق زمیــن بــه ایــن دلیــل کــه خاســتگاه متــدن مرکــز گـرا و جهان شــمول اســت ،مشــکالت ســاختاری
در راه تغییـرات بنیادیــن پدیــد آمــده اســت .در مــرق دو نیــرو بــا یکدیگــر در حــال جنــگ و ســتیز بودنــد؛
نیــرو و ســازمان اجتامعــی کــه مــا آن را جامعــه طبیعــی مــی خوانیــم کــه میــل و خواســت آن بــر برابــری ،آزادی
و مشــارکت جمعــی در ســطحی گســرده بــود و دیگــری متــدن مرکــز گـرا کــه بــر انحصــار و تصاحــب قــدرت و
مــازاد اجتامعــی جامعـهی طبیعــی بنیــان خــود را گــذارده اســت .بدیــن ترتیــب تــا مــدت زمــان زیــادی ایــن دو
نیــرو در حــال جنــگ بــا یکدیگــر بودنــد .جنبــش هــای مقاومتــی کــه بــا اســامی همچــون خرمدینــان ،مزدکیــان،
زردتشــت غیــر سیاســی ،حروفیــه ،یارســان ،ایــزدی ،علــوی و شــورش زنگیهــا خــود را بــروز مــی دهــد در همیــن
راســتا بــوده اســت .ایــن جنبشهــا و قیامهــا تــوان و نیــروی مقابلــه بــا متــدن مرکزگـرا را از ایدئولــوژی کــه بــر
باورداش ـتهای برابرخواهانــه و آزادیطلبانــه و طبیعــی کســب میکردنــد میگرفتنــد.
ماشــین ضــد انســانی -اجتــاع ،متــدن مرکزگـرای رسمایـهداری نیــرو و تــوان خــود را از تصاحــب توفــان آســای
مــازاد تولیــد اجتامعــی و بــه کار واداشــن یــا بیــکار منــودن سیســتامتیک و رسیــع نیروهــای اجتامعــی تولیــد در
هیوالیــی بــه نــام «ماشــین متــدن» بدســت مـیآورد.
در قــرن بیســتم و عــر مــا ایــن تضادهــا و مقاومتهــا بهصــورت جنبشهــای سوسیالیســتی ،محیــط زیســتی
و دموکراتیــک خــود را منایــان میکنــد کــه متــدن مرکــز گــرا را در تنگنــا قــرار دادهانــد .متــدن مرکــز گــرای
رسمایـهداری بــا اســتفاده از «دولــت ،شــهر و طبقــه» در حــال تصاحــب همــه حوزههــای زیســتی -اخالقیــات،
حیــات زیســتی ،آزادی فــردی و جمعــی -جامعــه جهانــی اســت .ایــن تصاحــب و اســتعامر بــا ایــن تفــاوت
اســت کــه در گذشته(ســومر تــا قــرن  )14ایــن مــورد را بــا توســل بــه ابـزار -ماشــین «مذهــب» انجــام میدانــد
امــا اکنــون بــا ســود بــردن از حــوزه علــم انســانی و تجربــی و بــه انح ـراف کشــاندن آنهــا بــه شــکل علــم
گرایی(پوزیتیویســم) همــه چیــز را بــدل بــه ابــژهای بــرای ســود و کســب قــدرت بیشــر بــه کار میگیــرد.
در حقیقــت نکتــهی محــوری ایــن اســت کــه متــدن مرگزگــرای کنونــی پوزیتیویســم را بــه عنــوان دیــن و
مذهــب مــدرن خــود قبــول و آن را در ســلولهای فکــری جامعــه تزریــق میکنــد و بــا ایــن عمــل در پــی
مرشوعیــت بخشــیدن بــه خــود اســت .در مقطعــی از تاریــخ مکانهایــی همچــون «ایزدســتان خدایــان» و

کاهنان(ایدئولوگهــا) مرشوعیــت بخــش بــه متــدن مرکزگ ـرا بودنــد و امــروز نیــز علمگرایــی بــه عنــوان دینــی
مــدرن و اســتادهای دانشــگاهی و ایدئولوگهــا و دانشــمندان بهعنــوان کاهنــان مــدرن در دانشــگاهها و
کالجهــا و مراکــز و موسســات فکــری ( )Think Tankو همزمــان رشکتهــای غولپیکــر رســانهای(تلویزیون،
ســینام ،اینرتنــت ،مجــات و روزنامــه هــا ،بنگاههــای تبلیغاتــی) هــان نقــش کاهنــان و معابــد و ایزدســتانهای
گذشــته را امــا بــه شــکل مــدرن آن بــه عهــده دارنــد .درواقــع متامیشــان نقــش ویــژهی دیگــری جــز مرشوعیــت
بخــش و معنــا آفرینــی کاذب و اســتحاله کــردن مــردم را بــه عهــده ندارنــد.
مــی بینــم کــه چیــزی تغییــر نکــرده اســت ،البتــه بــا نــگاه ژرف تــر! .ســاختارها دچــار تغییــر شــدهاند امــا
ت آنهــا بــر مــدار ذهنیتهــای کهــن و اســتیالگرانه پایهریــزی شــده اســت .عجیــب
ماهیتهــا و طرحســاخ 
نیســت کــه ادعــا کنیــم کــه مــا دچــار انحرافــی بــه عمــق پنــج ه ـزار ســال شــدهایم .انحرافــی کــه خــود را
حقیقــت محــض و برآینــد تاریخــی و پیرشفــت انســانی معرفــی میکنــد! .و آن را در هــر بســته بنــدی طالیــی
چشــمگیری ارائــه میدهــد ،بســتهبندیها و مارکهــای هامننــد مدنیــت ،شهرنشــینی ،نظــم  ،پیرشفــت،
توســعه و  ...اســتتار میکننــد .ایــن را میتــوان اصــل « وارونگــی حقیقــت » در نظــام رسمایـهداری نــام نهــاد.
عبداللــه اوجــاالن در مانیفســت «آزمونــی بــر جامعهشناســی آزادی» اعتقــاد دارد کــه هیــچ جامعــهای در
جهــان تــوان تحمــل فشــار انباشــتگی و متامیتخواهیهــای موجــود در ماشــینهای «شــهر ،طبقـهی متوســط،
رسمایــه ،قــدرت ،دولــت و ارتباطــات» ب ـرای مــدت زیــادی نــدارد  .تنهــا راه برونرفــت ،برســاخت سیســتمی
متدنــی بــر مبنــای ســاختاری سوسیالیســتی و دموکراتیــک اســت .در پایــان مقالــه بــرای جمعبنــدی تاکیــد
منــودن نقــش و اهمیــت برســاخت متــدن دموکراتیــک در برابــر و تقابــل متــدن رسمای ـهداری بخشــی از اثــر
عبداللــه اوجــاالن را ارائــه میدهــم:
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ردیا

دریا سالیانی است که تو را همراز است
( برای رهبرم که دریا را معناست )
و سوار بر هر موج راز همنشینیاش با تو را
در گوش کوهستان نجوا میکند
و هر روزکه آفتاب میبخشاید گرمی بر رخساره دریا
قطره قطره ترنم آزادی را
رهسپار پذیرنده آغوش ابر میسازد
تا ببارند در سرزمینی
که باران باروت وگلوله را سکونی نیست!

دیدگان دریا
از آن سال هر روز میگریند بر مرگ دوستی
و آغوش دریا از آن سال
نگهبانند بر تنها بازماندهی آزادی! ...

بخشی از شعر در یا اثرآرین زانا

ارگانرسمیحزبحیاتآزادکوردستان/پژاک

آلترناتیومجلهیسیاسی،ایدئولوژیکواجتماعی

سال یازدهم.دورهیدوم.شامرهیهفتادوچهارم
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تمدنــــــــــ
ــــــــــــــنیشام

ماشــین ضــد انســانی -اجتــاع ،متــدن مرکزگـرای رسمایـهداری نیــرو و تـوان خــود را از تصاحــب توفــان آســای مــازاد تولیــد
اجتامعــی و بــه کار واداشــن یــا بیــکار منــودن سیســتامتیک و رسیــع نیروهــای اجتامعــی تولیــد در هیوالیــی بــه نام «ماشــین
متــدن» بدســت مـیآورد.
در قــرن بیســتم و عــر کنونــی مــا ایــن تضادهــا و مقاومتهــا بهصــورت جنبشهــای سوسیالیســتی ،محیــط زیســتی و
دموکراتیــک خــود را منایــان میکنــد کــه متــدن مرکــز گـرا را در تنگنــا قـرار دادهانــد .متــدن مرکز گـرای رسمایـهداری با اســتفاده
از ماشــینهای «دولــت ،شــهر و طبقــه» در حــال تصاحــب همــه حوزههــای زیســتی -اخالقیــات ،حیــات زیســتی ،آزادی فردی
و جمعــی -جامعــه جهانــی اســت .ایــن تصاحــب و اســتعامر نویــن بــا ایــن تفــاوت اســت کــه در گذشته(ســومر تــا قــرن )14
ایــن مــورد را بــا توســل بــه ابـزار -ماشــین «مذهــب» انجــام میدانــد امــا اکنون با ســود گرفــن از حــوزه علم انســانی و تجربی
و بــه انحـراف کشــاندن آنهــا بــه شــکل علــم گرایی(پوزیتیویســم) همــه چیــز را بــدل بــه ابــژهای برای ســود و کســب قدرت
بیشــر بــه کار میگیــرد .در حقیقــت نکتـهی محــوری ایــن اســت کــه متدن مرگزگـرای کنونــی پوزیتیویســم را به عنـوان دین و
مذهــب مــدرن خــود قبــول و آن را در ســلولهای فکــری جامعــه تزریــق میکنــد و بــا ایــن عمــل در پی مرشوعیت بخشــیدن
بــه خــود اســت .در مقطعــی از تاریــخ مکانهایــی همچــون «ایزدســتان خدایــان» و کاهنان(ایدئولوگهــا) مرشوعیــت بخــش
بــه متــدن مرکزگ ـرا بودنــد و امــروز نیــز علمگرایــی بــه عن ـوان دینــی مــدرن و اســتادهای دانشــگاهی و ایدئولوگهــا و
دانشــمندان بهعن ـوان کاهنــان مــدرن در دانشــگاهها و کالجهــا و مراکــز و موسســات فکــری ( )Think Tankو همزمــان
رشکتهــای غولپیکــر رســانهای(تلویزیون ،ســینام ،اینرتنــت ،مجــات و روزنامــه هــا ،بنگاههــای تبلیغاتــی) هــان نقــش
کاهنــان و معابــد و ایزدســتانهای گذشــته را امــا بــه شــکل مــدرن آن بــه عهــده دارنــد .درواقــع متامیشــان نقــش ویــژهی
دیگــری جــز مرشوعیــت بخــش و معنــا آفرینــی کاذب و اســتحال ه کــردن مــردم را بــه عهــده ندارنــد.

مـاشین جنسیتگرا
مــــاشین قدرت
ماشین بسیجسازی
مـاشین دیگریساز
مـاشین ملیتاریسم
مـــاشین آموزش
شهر،دولت بهمثاب ه
مـــــــــاشین

