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ــادی و  ــای نق ــه در فض ــه ک ــاف آنچ ــر خ ــه داری ب ــرد رسمای ــیوه ی عملک ــرد و ش ــوه ی کارک نح

ــدود  ــادی مح ــد اقتص ــه بع ــا ب ــود، تنه ــان می ش ــت  بی ــپ و راس ــنفکری چ ــاح روش به اصط

منی گــردد. چنیــن نگاهــی بــه مدرنیتــه ی رسمایــه داری مــا را بــه خطــا خواهــد انداخــت. تفــاوت 

ــات  ــه داری« و آنچــه جریان ــه رسمای ــانه  »مدرنیت ــت وجــودی و معناشناس ــان ماهی بســیاری می

ــا   ــاد م ــه اعتق ــد، وجــود دارد. ب ــی می کنن ــه داری« معرف ــام »نظــام رسمای ــه ن چــپ کاســیک ب

ــت  ــودی و ماهی ــت وج ــه حقیق ــه داری ب ــرای رسمای ــه« ب ــاختار-واژه ی »مدرنیت ــری س به کارگی

ــادی برخــوردار اســت  ــت زی ــن موضــوع از اهمی ــم و درک ای ــر اســت. فه موجــود آن نزدیک ت

کــه رسمایــه داری و گســردگی آن را در دیــدگاه و مکاتــب اقتصادگرایانــه کــه متامــی حوزه هــای 

زیســتی، اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی را در ســاحت اقتصــاد و بــازار قربانــی و تفســیر می کند، 

تقلیــل ندهیــم. امــا مراقــب ایــن نیــز هســتیم کــه از طــرف دیگــر بــام نیفتیــم، بدیــن معنــی کــه 

بــه دام تحلیل هــای یــک جانبــه و فرهنگ محــور »پســت مدرن« نیــز گرفتــار نیایــم. مــا واقــف 

ــا نظرگاهــی تقلیل گرایانــه و تک ســاحتی کــه تنهــا اقتصادمحــور و  بــر ایــن امــر هســتیم کــه ب

ــه نظــر مــا خــط فکــری و  ــرد. ب ــه جایــی نخواهیــم ب ــا عکــس آن فرهنگ محــور باشــد، راه ب ی

تحلیلــی درســت و نزدیــک بــه واقعیــت وجــودی جامعــه ی انســانی ایــن اســت کــه عرصه هــای 

اقتصــاد و فرهنــگ را بــه شــکل همزمــان و همراســتا در نظــر قــرار دهیــم. 
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امــا مــا چــرا در ادبیــات و نوشــتارهای خــود از »مدرنیتــه ی رسمایــه داری« اســتفاده می کنیــم؟ 

درواقــع مدرنیتــه بــه سیســتمی بــه  یــک پیچیــده و گســرده اشــاره دارد کــه متامــی حوزه هــای 

زیســتی، فکــری علــوم انســانی و علــوم تجربــی، هــری، فرهنگــی، ادارکــی، معــامری و 

زیرسیســتم های آن هــا را نیــز در بــر می گیــرد. امــا واژه ی »نظــام رسمایــه داری« کــه در ادبیــات 

برخــی از جریانــات »چــپ ارتدوکــس« نقــش بســته اســت؛ کارکــرد و معنــی تقلیل گرایانــه بــه 

خــود گرفتــه اســت کــه بیشــر اشــاره بــه جنبه هــا و تاثیــرات اقتصــادی و مبــادالت و مناســبات 

کار و بــازار بــر رفتارهــای سیاســی، اجتامعــی را دارد. 

حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع هیئــت تحریریــه ی نرشیــه ی آلرناتیــو تصمیــم بــر آن گرفــت 

کــه هفتادوچهارمیــن شــامره ی ایــن مجلــه را بــا محوریــت واکاوی و تحلیــل »ماشــین متــدن« کــه 

اصــل وجــودی و بنیادیــن و حتــی روح رسمایــه داری اســت تنظیــم و منتــرش منایــد. در ایــن راه 

بــرای فهــم و ارتبــاط بهــر مخاطبــان مــا مقــاالت بــا موضوعیــت ماشــین جنســیت گرا، ماشــین 

بســیج ســازی، ماشــین ملیتاریســم، ماشــین آمــوزش، ماشــین قدرت-دولــت را ارائــه منوده ایــم. 

اهمیــت »ماشــین« در ایــن اســت کــه بقــول ژیــل دولوز»جهــان همــه ماشــین اســت« و در واقــع 

ماشــین بــه مثابــه ی »ماشــین دیگــری ســاز« اقــدام بــه تبدیــل کــردن جامعــه بــه ضــد جامعــه و 

انســان بــه ضــد انســان را بــرای مدرنیتــه ی رسمایــه داری می دهــد.
این شماره تقدیم می گردد به تمامی                    که در راه مبارزه با تاریک پرستان داعشی  و
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  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

به عنــوان یــک آنالیــز نظــام ارزیابــی منایــم. امــا ایــراد اساســی اش، ریســکی بــود کــه بــا خــود بــه همــراه داشــت: َدور 

حلقــوی بســته ای را ارائــه مــی داد کــه گویــی قابــل گــذار نبــود. چنــان رویکــردی در قبــال نظام هــای قــدرت هژمونیــک 

در پیــش می گرفــت کــه گویــی امــری مقّدرنــد. بــه عبــارت بهــر، ]راه[ برون شــد دیالکتیکــی ای نشــان داده منی شــد. 

آنالیــز امانوئــل والرشــتاین در مــورد نظــام ـ جهــاِن کاپیتالیســتی کــه مقطــع  زمانــی پانصــد ســاله ای را شــالوده قــرار 

مــی داد، ناکافــی بــود. آشــکار بــود کــه اگــر تحلیاتــش را بــر مبنــای مقطعــی پنــج هــزار ســاله انجــام مــی داد، بســیار 

ــانه های  ــا و نش ــان، رسنخ ه ــام ـ جه ــاره ی نظ ــمندان درب ــیاری از اندیش ــی بس ــد. در ارزیاب ــع می ش ــر واق مثربخش ت

ایــن را دیدیــم. جنبــه ی پـُـر مزیــت آن نیــز ایــن بــود کــه والرشــتاین توانســته بــود آنالیــز برون شــد از نظــام ـ جهــان را 

به گونــه ای توامنندانه تــر انجــام دهــد. کیفیــت رویکردهایشــان چنــان بــود کــه قــادر بودنــد]در زمینــه ی حــل مســئله[ 

ســهمی برعهــده بگیرنــد.

فرنانــد بــرودل حقیقتــاً هــم تحلیلــش دربــاره ی رسمایــه داری افق گشــا اســت و هــم نگــرش کلیت منــدش در زمینــه ی 

ــا  ــت کاپیتالیســم ب ــر »ضدی ــه ی وی دال ب ــژه گفت ــه داده. به وی ــه به شــکل »مدت زمان هــای تاریخــی« ارائ جامعــه ک

بــازار« و تأکیــدش بــر اینکــه انحصــارات قــدرت و انحصــارات اقتصــادی از حیــث انباشــت دارای خصایصــی مشــابه اند، 

به غایــت مهــم اســت. یکــی از جمــات وی کــه بیشــر از همــه آن را پســندیدم ایــن بــود: »قدرت هــای تحکیم یافتــه، 

ــت  ــل انباش ــول، قاب ــد پ ــز هامنن ــدرت نی ــازد »ق ــان می س ــن دست نش ــد«. همچنی ــراوش می مناین ــه ت ــته رسمای پیوس

اســت«؛ ایــن ســخنی اســت کــه ارزش آموزندگــی واالیــی بــرای صاحبــان ادراک دارد. هــم والرشــتاین و هــم بــرودل، 

ــد  ــتی پیون ــه ی کاپیتالیس ــان از مدرنیت ــدم گذارش ــه ع ــث ب ــک حی ــتی را از ی ــای سوسیالیس ــت انقاب ه ــدم موفقی ع

ــان در  ــذه و بازخواست ش ــزوم مؤاخ ــا ل ــز ب ــن نی ــا م ــت. ام ــده اس ــیار آموزن ــده و بس ــز تعیین کنن ــن نی ــد؛ ای می دهن

ــق  ــد، مواف ــث می مناین ــم از آن بح ــهور ه ــمند مش ــن دو اندیش ــود ای ــه خ ــتی« ک ــی اکونومیس ــوص »تقلیل  گرای خص

هســتم. 

ــن اندیشــمندان  ــوم اجتامعــی، اگرچــه از ای ــه ی عل ــه رویکــرد مــن در زمین ــار دیگــر بایســتی دست نشــان ســازم ک ب

ــرات  ــرده ام تأثی ــاد نک ــا ی ــه از آنه ــی ک ــه و از متفکران ــی ـ پذیرفت ــد اندک ــر ـ هرچن ــردم تأثی ــان را ب ــه نام ش ــی ک مهم

مشــابهی را پذیرفتــه باشــد نیــز، ابعــادی مختص به خــود را در اندرونــه ی خویــش داراســت. معتقــدم نکاتــی را کــه در 

دومیــن دفاعیــات بزرگــم بــا نــام »دفــاع از یــک خلــق« توضیــح داده بــودم، تعمیــق بخشــیده و نظام منــد منــوده ام. 

در بنیــان ایــن بــاور، چنیــن امــری نهفتــه اســت: بــه نظــر مــن اپیستمولوژی های)ســاختاربندی های معرفتــی( موجــود 

ــر  ــن ام ــند. ای ــی بخش ــدرت، رهای ــتگاه های ق ــی از دس ــه بخش ــدن ب ــت مبدل ش ــش را از وضعی ــته اند خوی نتوانس

برخــاف اراده  هایشــان بدین گونــه اســت. جــای شــکی نیســت کســی همچــون کارل مارکــس کــه یکــی از شــخصیت های 

ــا  ــت. ام ــخیص داده اس ــکل تش ــن ش ــه توامنندانه تری ــال را ب ــی کاپیت ــیامی باطن ــود، س ــرد ب ــن رویک دارای علمی تری

ایــن خصوصیــت بســیار مهمــش، کفــاف گسســت وی از مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی را نکــرده اســت. حیــات مارکــس و 

ســاختارهای معرفتــی ای کــه وی بــر آن هــا متکــی بــود، بــا هــزار و یــک قیــد و بنــد بــا ایــن مدرنیتــه در پیونــد بــود. این 

مــوارد را نــه جهــت متهم ســاخنت بلکــه بــرای درک پذیرمنــودن واقعیــت او بــر زبــان می رانــم. مســائلی نظیــر آن بــرای 

لنیــن و مائــو نیــز مصــداق دارنــد. نظامــی کــه طرح ریــزی منودنــد، به واســطه ی بســیاری از پیش انگاشت هایشــان )و 

در رأس آن ســاختارهای معرفتــی و نگرش شــان در مــورد حیــات مــدرن( بــه مدرنیته)مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی( وابســته 

ــی  ــر موضوعــات کان ــه ای سوسیالیســتی ب ــا درومنای ــد توانســت ب ــد کــه خواهن ــال تصــور می کردن ــوان مث ــود. به عن ب

ــکل و  ــث ش ــه از حی ــی مدرنیت ــای اساس ــن قالب ه ــه، ای ــد. حال آنک ــب آین ــت غال ــت ـ مل ــی و دول ــر صنعت گرای نظی

محتــوی، معطــوف بــه انباشــت رسمایــه بــود. کســی کــه آن را شــالوده  قــرار مــی داد، اگرچــه بــا آن در تضــاد می بــود 

ــال، در  ــم از سوسیالیســم رئ ــد. انتقادهای ــی یاب ــه برقراری]نظــام[ کاپیتالیســم رهای ــز منی توانســت از منجرشــدن ب نی

متامــی ایــن مــوارد به حالتــی بســیار آشــکار درآمده انــد. امــا انتقــاد کافــی نیســت. چه چیــزی را بایــد به جــای آن قــرار 

مــی دادم؟ پرســش حائــز اهمیــت همیــن بــود؛ هــامن پرسشــی کــه همیشــه در بــاب آن بــه ژرف اندیشــی پرداختــه ام.

ـــ
دنــ

ـمــ
ت

دموکراتیـکـــــ
صفحــه ی 24- 32  از  کتــاب آزمونــی بــر جامعه شناســی 

آزادی مانیفســت سوم

بــه  نظــرم حتــی نظــام جهانــی اثــر آنــدره گونــدر فرانــک به منزلــه ی مدلــی کــه بســیار بــدان 

نزدیــک شــدم نیــز حــاوی ایــرادی بســیار جــدی اســت. آشــکار بــود جامعــه ی ســومر کــه آن را 

به منزلــه ی منشــأ نظــام جهانــی لحــاظ می کنیــم، جامعــه ای اســت کــه امــکان اولیــن انباشــت 

رسمایــه را فراهــم آورده اســت. بــه نظــرم رویکــردش در مــورد انباشــت مراکــم، تحــت  عنــوان 

ــح اســت.  ــروز« بســیار صحی ــه روزگار ام ــا ب ــه ی ســومر ت ــی متــدن از جامع ــه ی اصل »رودخان

ــه انباشــت]مذکور[ دارای پیوســتگی و اســتمراری تاریخــی  ــودم ک ــق ب ــز مواف ــر نی ــن ام ــا ای ب

به شــکل هژمونــی ـ رقابــت، مرکــز ـ پیرامــون و افــول  ـ ترقــی می باشــد. ابعــاد اقتصــادی، سیاســی 

ــل  ــواردی قاب ــت، م ــنت انباش ــی تحقق  یاف ــه پایه ی اساس ــه ی س ــی به مثاب ــک  ـ  اخاق و ایدئولوژی

ــت  ــت« اهمی ــیوه های انباش ــد«، »ش ــیوه ی تولی ــای »ش ــل به ج ــن دلی ــه همی ــد. ب درک بودن

می یابنــد و »جریان هــای هژمونیــک« نتایجــی مهم تــر از »جریــان مربــوط بــه شــیوه ی تولیــد« 

ــا  ــاِن کاپیتالیســتی ب ــاب نظــام ـ جه ــز والرشــتاین در ب ــد. انتقــاد فرانــک از آنالی ــار می آورن به ب

ــد،  ــان محســوب می منای ــه در جه ــام تحقق یافت ــا نظ ــه ی تنه ــه آن را به منزل ــا ک ــت اروپ مرکزی

ــود.  ــز ب ــیار مبالغه آمی ــردی بس ــا، رویک ــدن اروپ ــان دادن مت ــتثنایی نش ــود. اس ــی ب ــر بجای ام

ــی، مارژینــال نیــز محســوب منــود.  حتــی شــاید بتــوان آن را به مثابــه ی یــک متــدن افراط

ــم،  ــم، کاپیتالیس ــر سوسیالیس ــه نظی ــکال جامع ــه اَش ــوط ب ــِن مرب ــم بنیادی ــن مفاهی همچنی

ــرار داده  ــی ق ــورد ارزیاب ــک م ــات ایدئولوژی ــوان واقعی ــت عن ــم را تح ــرده داری و فئودالیس ب

ــه  ــر اینک ــت داشــت. اندیشــه ای دال ب ــه صّح ــری ب ــرد نزدیک ت ــی اش رویک ــن ارزیاب ــود و ای ب

»اصطاحــات و مفاهیــم مذکــور به جــای توضیــح واقعیــت اجتامعــی، بــه امــر رسپوش گــذاری 

بــر آن خدمــت می مناینــد«، اندیشــه ای بــود کــه می بایســت اهمیتــش را فرامــوش نکــرد و از 

تأمــل بــر روی آن بازنایســتاد. شــاید جســتجو و تکاپــوی وی]کــه[ به صــورت »وحــدِت ضمــن 

ــا  ــی اســت. ب ــا ناکاف ــد ام ــه حــل مســئله بنامی ــده،[ کمکــی ب ــدی گردی تفاوت مندی«]فرمولبن

این حــال آشــکار بــود کــه فایــده ی فراوانــی در امــر تحلیــل و واشــکافی او در زمینــه ی جامعــه ی 

تاریخــی دارد. جهــت یــک حیــات اجتامعــی بهــر و زیباتــر، ناگزیــرم مقــدار خطایــش را نیــز 
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ارائــه ی گزینــه ی متــدن دموکراتیــک ـ علی رغــم اینکــه در ظاهــر بســیار ســاده آیــدـ به منزلــه ی یــک الگــوی رویکــردی 

نظام منــد بــه نظــر مــن بســیار الزم و گره گشــایانه جلــوه می منایــد؛ این]گزینــه[ تحــت همیــن عنــوان خواهــد بــود تــا 

زمانــی کــه عنوان گــذاری نوینــی مقبــول واقــع گــردد. ایــن گزینــه پیــش از هــر چیــز، نظامــی آلرناتیــو را جهــت نظــام 

متــدن مرکــزی جهــان پیشــنهاد می منایــد. متــدن دموکراتیــک تنهــا اتوپیایــی جهــت امــروز و آینــده نیســت؛ بلکــه جهــت 

تفســیر پردازی ملموس تــر دربــاره ی جامعــه ی تاریخــی نیــز به غایــت رضوری و شــفافیت بخش دیــده می شــود. 

وجــود مقاومــت و آلرناتیــو در هــر رشایــط مکانــی و زمانــی کــه انباشــت رسمایــه و دســتگاه های قــدرت ِحاصــل از 

آن وجــود دارنــد، یــک رضورت طبیعــت اجتامعــی اســت. جوامــع در هیــچ زمــان  و مکانــی در برابــر انباشــتگی های 

ــان  ــاً شکست هایش ــته اند. عمدت ــو ند اش ــدون آلرناتی ــت و ب ــد مقاوم ــردی فاق ــدرت، عملک ــتگاه های ق ــه و دس رسمای

ــری  ــط دیگ ــا را در رشای ــل آن ه ــتی دلی ــه بایس ــته، بلک ــو نداش ــدان آلرناتی ــت و فق ــت از مقاوم ــه در محرومی ریش

جســتجو کــرد. 

تــا زمانــی کــه داســتان های باورنکردنــی انباشــت  های رسمایــه و قــدرت را بســیار نیــک درک نکنیــم، در امــر معنادهــی 

ــن رابطــه، ســاختاربندی های معرفتــی همــواره  ــم شــد. در همی ــه مفهــوم متــدن دموکراتیــک دچــار ســختی خواهی ب

میــان دو نــوع خطــا آمــد و شــد کرده انــد: یــا به متامــی در میــان ســاختاربندی های »شــناخت ـ قــدرت« ذوب شــده اند 

ــع  ــی و مواض ــی، سیاس ــای علم ــتقِل گزینه ه ــاب مس ــوان انتخ ــدون ت ــامحه ناپذیر )ب ــی مس ــت مذاهب ــه حال ــا ب و ی

اخاقــی خویــش( نتوانســته اند از حالــت بی حاصل مانــدن و یــا ناقــص وانهاده شــدن، رهایــی یابنــد. بی  گــامن، 

ــدون محکوم منــودن  ــور در نظــر داشــت. ب ــه را در مســئله ی مذک ــده ی زور و رسمای ــش اغواکنن بایســتی همیشــه نق

ــر  ــک را رؤیت پذی ــدن دموکراتی ــه ی مت ــوان گزین ــته، منی ت ــی برجس ــاختاربندی معرفت ــن دو س ــر ای ــی ب ــرش مبتن نگ

ــاختاربندی های  ــن[ س ــت؛ بلکه]ای ــک نیس ــدن دموکراتی ــت مت ــردد، واقعی ــذه گ ــتی مؤاخ ــه بایس ــوردی ک ــاخت. م س

»شــناخت ـ قــدرت« و گرایــش مبتنــی بــر مذاهــب ضالّــه  اســت کــه قابلیــت مشاهده شــدن را از آن ســتانده اند. ایــن 

واقعیــات را کــه تنهــا به واســطه ی کاســتی ها و اشــتباهات موجــود در روایت هــای جامعــه ی تاریخــی قابــل توضیــح 

نیســتند، تنهــا از طریــق یــک »گــذار علمــی« ریشــه ای یعنــی انقابــی در علــوم اجتامعــی می تــوان متحــول گردانیــد. 

ــرار شــده اند، به واســطه ی  ــه برق ــج هــزار ســاله ی رسمای ــر روی انباشــتگی پن ســاختارهای »قــدرت و دولــت«ی کــه ب

آزمون هــای روزانــه ی خویــش بســیار نیــک می داننــد کــه اگــر ســاختارهای ایدئولوژیــک و معرفتی شــان را در 

مقیاس هایــی عظیــم ســازماندهی ننامینــد، قــادر بــه تــداوم رژیم هایشــان نخواهنــد بــود. بایــد دانســت تــا 

زمانــی کــه »محصــول مــازاد« و »ارزش افزونــه« ـ کــه در عیــن حــال دو مــورد از »ســه قلو«ها هســتندـ و ابزارهــای 

»مرشوعیت بخشــی« را به منزلــه ی عنــر اساســی نظــارت دامئــی دســتگاه های قــدرت هژمونیــک بــر انباشته هایشــان 

تلقــی نکنیــم، علــوم اجتامعــی رژیم هــای حقیقــت بامعنایــی نخواهنــد داشــت. تــا زمانــی کــه درک نشــود ســاختارهای 

ــته و  ــدرت داش ــه و ق ــت رسمای ــخ انباش ــا تاری ــی ب ــی فراوان ــو درهم تنیدگ ــوم پوزیتی ــفه و عل ــن، فلس ــوژی، دی متول

ــود. ــوم اجتامعــی ممکــن نخواهــد ب ــع مشــرک نظــارت داشــته اند، انقــاب در عل ــر مناف همیشــه ب

ــه وســیع ترین بســر را  ــن اســت ک ــک اســتنباط شــود ای ــد از اصطــاح متــدن دموکراتی ــه بای ــن مــورد مهمــی ک دومی

ــا تــز اساســی مشــاهده می مناییــم:  جهــت انقــاب در علــوم اجتامعــی ارائــه می منایــد. ایــن را به مثابــه ی برنهــاد و ی

آشــکار اســت ادعــای اینکــه متامــی »بربرهــای« تاریــخ، اقــوام کوچ نشــین، لُمپن هــا، قبایــل، کمون هــا، مذاهــب ضالـّـه، 

ســاحره ها، بیــکاران و فقــرا همیشــه از جنبش هــا و نظام هــای بامعنــا محروم انــد و ایــن تقدیــر آنهاســت، ]بــه  

معنــای[ تولیــد ســاختارهای متولوژیــک، دینــی، فلســفی و علمــی و ایجــاد دســتگاه های انباشــت دانــش، تحــت نــام 

ــه و قــدرت وجــود نداشــته  ــه و قــدرت می باشــد. در تاریــخ، تنهــا حاکمیــت رسمای ــان انباشــته ی رسمای منافــع صاحب

ــه  ــی( ک ــفی و علم ــی، فلس ــک، دین ــم های معرفتی)متولوژی ــط مکانیس ــت مختل ــال حاکمی ــن ح ــه در عی ــت؛ بلک اس

ــت  ــدم موفقی ــان ع ــت. در بنی ــوده اس ــرح ب ــز مط ــد نی ــرک املنافع بوده ان ــور مش ــای مذک ــا حاکمیت ه ــه ب همیش

بســیاری از ســاختارهای علــوم اجتامعــی پیــرشو و مخالــف، و در رأس آن علــوم اجتامعــی مارکسیســتی، ایــن مســائل 

ــدرت  ــه و ق ــخ انباشــت رسمای ــر متامــی تاری ــه ب ــوم اجتامعــی ک ــه ی انقــاب عل ــه اســت: طرح هایشــان در زمین نهفت

ــی  ــام متدن ــک نظ ــا ی ــده ب ــه ای[ درهم تنی ــور به گون ــرد]انقاب مذک ــر پیش ــان در ام ــن ناتوانی ش ــد؛ همچنی متکی ان

آلرناتیــو. بی شــک بســیاری از مقوالتــی کــه بــه بحــث گذاشته شــده اند، مــورد نقادی هــای گســرده ای قــرار گرفته انــد؛ 

امــا آن را توســعه نــداده و در چارچــوب یــک واحــد روایتــی کــه متامــی تاریــخ را دربــر بگیــرد قــرار داده نشــده اســت. 

ــد.  ــد و از آزمون هــای ازهم گســیخته احــراز ورزن ــد آورن ــی را پدی ــر نظــام جهان ــی ب ــادر نگشــته اند نگــرش مبتن ق

ــت های  ــارص انباش ــه عن ــت دادن ب ــدون فرص ــه ب ــت ک ــن اس ــک، ای ــدن دموکراتی ــام مت ــم در نظ ــر مه ــومین عن  س

ــش ســلول های  ــوده و همیشــه نق ــه ی متوســط ب ــن طبق ــر تکوی ــی ب ــه متک ــت« ک ــدرت و دول ــه، ق افراطــی »رسمای

رسطانــی را در جامعــه بــازی منوده انــد، دارای تــوان توســعه دهی بــه شــهر و صنعــت ـ کــه از انقــاب زراعــی بدین ســو 

ــت. ــوده اس ــد ـ ب ــعه یافته ان توس

یعنــی بــا نظــر موافــق بــه شــهر و صنعــت نگریســته می شــود امــا ســلول های رسطانی شــده ی موجــود در ســاختارهای 

ــدرت و  ــه مشــاهده ی شــبکه های غول آســای »شــهرـ  صنعــت ـ ق ــه ب ــد. هنگامــی ک ــع منی گردن ــرش واق آن مــورد پذی

ارتباطــات« امروزیــن می پردازیــم، همچنیــن وقتــی تخریبــات محیط زیســت، موقعیــت کنونــی زنــان، همچنیــن فقــر 

ــم،  ــاهدات می گنجانی ــن مش ــل در ای ــه ای متداخ ــدـ به گون ــد آمده ان ــز پدی ــادی فاجعه آمی ــه در ابع ــکاری را ـ ک و بی

ــی  ــر نابجای ــی ام ــاختاربندی های اجتامع ــر »رسطانی شــدن« موجــود در س ــه تعبی ــد ک ــد ش ــک درک خواه ــیار نی بس

ــت  ــدام از مقاطــع تاریخــی کاســته نشــده )اصطاح بربری ــه در هیچ ک ــورش به اصطــاح بربرهــا ک ــژه ی نیســت. به وی

ــد  ــان متزای ــاد و فغ ــتاییان، و فری ــورش  روس ــی، ش ــای مذهب ــت(، گمراهی ه ــد گرف ــرار خواه ــث ق ــورد بح ــدداً م مج

تهدیــد  برابــر  در  محیط زیســت گرا  جنبش هــای  و  فمینیســت ها  رس  آخــر  در  و  آنارشیســت ها  اتوپیســت ها، 

ــن  ــی امروزی ــوم اجتامع ــتاز عل ــان پیش ــق متخصص ــی، از طری ــه ی اجتامع ــود در بدن ــدن موج ــار رسطانی ش وخامت ب

ــن  ــد از ای ــه ای منی توان ــچ جامع ــد. هی ــر کســب مناین ــی فراگی ــد معنای ــتاین، می توانن ــل والرش ــا امانوئ و در رأس آن ه

پــس، انباشــتگی های موجــود در دســتگاه های »شــهر، طبقــه ی متوســط، رسمایــه، قــدرت، دولــت و ارتباطــات« را بــرای 

مدت زمانــی طوالنــی بــا خــود حمــل منایــد. هرچنــد جامعــه ای کــه به طــور سفت وســخت در قفــس آهنیــن محبــوس 

ــت:  ــن اس ــا ای ــای م ــا ادع ــاد ی ــا برنه ــاند، ام ــش برس ــطحی نتیجه بخ ــه س ــش را ب ــو خوی ــاد و غری ــد فری ــده نتوان ش

ــوژی بســیار نیــک نشــان می دهــد، مســائل  ــه در حــوزه ی اکول ــان کــه وجــود نشــانه های امدادخواهــی روزان همچن

ــه اســت؛ برون رفــت از بحــران و  ــک نهفت ــی و کائوتی ــت بحران ــرده ی وضعی ــس پ نظــام متــدن مرکــزی موجــود، در پ

کائــوس نیــز مســتلزم روشــنگری ای اســت کــه پیونــد آن بــا رسچشــمه های تاریخــی ـ اجتامعــی برقــرار شــود و روزگار 

ــق  ــا از طری ــز تنه ــده نی ــا آین ــن مبن ــر همی ــد؛ ب ــل منای ــن برآمدگاه هــا تحلی ــی ای ــوان وضعیــت کنون ــن را به عن امروزی

نظــام متــدن دموکراتیــک مرکــزی جهــان قابــل ســاخنت اســت.

ــعی  ــه س ــود. اینک ــد ب ــی خواه ــز اصل ــن ت ــون ای ــاد گوناگ ــازی ابع ــت شفاف س ــی ای جه ــن، ژرف اندیش ــات م دفاعی

بــر درک تاریــخ در ابعــادی جهان شــمول دارم، بــدون شــک بــا ایــن عقیــده ام کــه ارزش یــک اصــل را دارد، در 

ــی نیســت کــه  ــد داشــت. جــای گامن ــی نخواهن ــی معنای ــخ جهان شــمول، تاریخ هــای محلّ ــدون تاری ــاط اســت: ب ارتب

حتــی تاریــخ کم رنگ تریــن جوامــع، در پرتــو تاریــخ جهان شــمول قابــل روشن ســازی اســت. همچنیــن بــرای گــزاره ی 

»اکنــون )زمــان حــال(، تاریــخ اســت و تاریــخ نیــز زمــان حــال«، ارزشــی در ســطح یــک اصــل قائــل هســتم. امــا بایســتی 

ــان  ــخ را پیش کشــیده ام: زم ــه تاری ــوط ب ــن دو اصــل مهــم مرب ــل، ای ــم ذی ــزودن مــورد مه ــم کــه ضمــن اف تکــرار کن

ــا  ــزودن تفاوت ه ــا اف ــاً ب ــد. قطع ــرار منی منای ــخ را تک ــّنت«، تاری ــرار« و »س ــک »تک ــه ی ی ــاً به منزل ــی، رصف ــاِل محلّ ح

و خوْدویژگی هایــش، نقــش مهمــی در انباشــت تاریخــی ایفــا می کنــد. یعنــی تاریــخ تنهــا یــک تکــّرر نیســت؛ بلکــه 

ــد. ــّرر می یاب ــکان  تک ــان  و م ــر زم ــارکت های ه ــنت مش ــطه ی انباش به واس
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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 چرخ دنده هــای خردکننــده ی »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 هــزار ســال بــر شــدت و عمــق پیامدهــای مخــرب آن افــزوده می شــود. جنگ هــای بی امــان، 

قتل عــام، نسل کشــی های فرهنگــی و فیزیکــی، قدرت طلبــی، اســتعامر و غارتگــری از نتایــج ظهــور »ماشــین 

ــان  ــر زن ــی ب ــرات متــدن و سیســتم دولت ــه بحــث در مــورد تاثی ــل از ورود ب ــان اســت. قب ــدرت بنی متــدن« ق

بایســتی اندکــی در مــورد جوامــع پیشــامتدنی صحبــت منــود. جوامعــی کــه در جامعه شناســی مــدرن ســخنی 

ــش و  ــب توح ــام و برچس ــر آن دوران ن ــه ب ــدی مقرضان ــا دی ــده ب ــم ش ــر ه ــده و اگ ــه نش ــورد آن گفت در م

ــد. ــت می نهن بربری

ــا در  ــه تنه ــب ن ــن ترتی ــده ای داشــته اند. بدی ــن کنن ــع نقــش تعیی ــد تکامــل جوام ــان در رون ــدون شــک زن ب

ــاخت  ــد و س ــد تولی ــه در فرآین ــد، بلک ــانی بودن ــه ی انس ــاهنگ جامع ــدن پیش ــی ش ــد اجتامع ــرد رون پیش

ابزارهــای مــورد نیــاز جامعــه نیــز نقــش مهــم و بنیادیــن داشــته و مســئول تــداوم زندگــی نوع انســان بحســاب 

می آینــد. دلیــل عــدم وجــود خشــونت و قــدرت در ایــن جوامــع بــا ویژگــی و رسشــت زنــان ارتبــاط مســتقیمی 

و تنگاتنگــی دارد. ماهیت وجــودی زن در تضــاد و تعــارض بــا جنــگ و رونــد طبقاتــی شــدن می باشــد و بدیــن 

گونــه موجبــات بــروز و پدیدآمــدن جوامعــی امــن و رسشــار از صلــح و برابــری را ایجــاد منوده انــد. رهــری 

ــای  ــر مبن ــت ب ــع طبیعــی انجــام می پذیرف ــان در جوام ــه توســط زن و ســاماندهی فعالیت هــای اجتامعــی ک

ســلب حقــوق مــردان پایه گــذاری نشــد بــود، برعکــس ایــن جوامــع از نابرابــری اجتامعــی و تبعیــض بــه دور 

ــد.  ــر و پیشــاهنگ بودن ــی فعالیت هــا آغازگ ــوده و در متام ــرشی ب ــی ب ــرشوان زندگ ــان پی ــادران و زن ــود. م ب

نخســتین درمان گــران، آمــوزگاران، هرمنــدان و انتقــال دهنــدگان میــراث فرهنگــی و اجتامعــی زنــان بودنــد. 

ــح و  ــد صل ــادر نبوده ان ــچ گاه ق ــه هی ــق یافت ــی و جنســیتی در آن تعمی ــه شــکاف طبقات ــن ک ــع امروزی جوام

ــوان از مطــرود ســاخنت و محرومیــت  ــد و دلیــل آن را می ت ــه ارمغــان آورن ــرای جوامــع ب امنیــت واقعــی را ب

اجتامعــی زنــان در ایــن عــر جســتجو منــود. مهم تریــن رخــداد متــدن مرگزگــرای آغــاز بردگــی زنــان و اســتثامر 

اندوخته هــا و ارزش هــای جامعــه ی زنــان اســت. بــا آغــاز متــدن مرکزگــرا و نفــوذ قــدرت و انحصــار، زنــان بــه 

کنــاری رانــده شــدند و بدیــن صــورت مردســاالری بــر متامــی ارکان وجــودی جامعــه اســتیا پیــدا منــود. بردگــی 

ــه اســت. ذهنیــت  ــداوم یافت ــز ت ــه امــروز نی ــا ب ــان ســومر آغــاز و ت ــه پرستشــگاه های کاهن ــان ب ــا ورود زن ب

جنســیت گرا 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 بــرده داری و فئودالیســم نیــز وجــود 

داشــت. امــا در هیــچ یــک از ادوار متــدن بــه انــدازه نظــام رسمایــه داری بردگــی زنــان تعمیــق نیافــت. 

ــت در  ــکل می گرف ــه داری ش ــور رسمای ــای ظه ــج پایه ه ــه تدری ــه ب ــی ک ــارسمایه داری و مراحل در دوران پیش

قــرون شــانزده و هفــده در اروپــا نیــز تهاجامتــی گســرده علیــه زنــان شــکل گرفــت. ساحره کشــی مختــص بــه 

ایــن دوران اســت. صدهــا هــزار زن بــه شــیوه ای وحشــیانه و بــه بهانــه ســحر و جــادو شــکنجه، ســوزانده و 

اعــدام شــدند. قتــل عامــی کــه تاکنــون نیــز دربــاره آن کمــر ســخن بــه میــان رانــده می شــود. ســاحره کشــی 

یکــی از نشــانه های ظهــور رسمایــه داری در جوامــع غربــی بــود تــا بــا رسکــوب زنــان ســلطه خــود را تثبیــت و 

تحکیــم مناینــد. دانــش و آگاهــی زنــان در زمینه هــای دارویــی و درمانــی کــه میــراث آنــان از جامعــه نوســنگی 

ریشــه می گرفــت بــه دســتاویزی بــرای بــه زیــر کشــاندن شــان زنــان دانــا مبــدل شــد. عــاوه بــر ایــن دخالــت 

مـــاشــیـنــ
تـمــدنـــــ
ی

ت گرای
سی

جن
بــا گــذار بــه مرحلــه متــدن یــا مدنیــت، تاریــخ بــرش وارد 

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــومر ک ــدن س ــت. مت ــن گش ــه نوی مرحل

ــر  ــه ب ــا تکی ــط مناســب طبیعــی و ب از مواهــب و رشای

انقــاب زراعــی و روستانشــینی میــان رودخانه هــای 

دجلــه و فــرات بنــا نهــاده شــد، مهم تریــن و اولیــن 

مــوج عظیــم اجتامعــی را پدیــد آورد. بــه رصاحــت 

متدن هــای  متامــی  و  ســومر  متــدن  گفــت  می تــوان 

تاریــخ انســانی بــا میــراث، اندوختــه هــا و دســتاوردهای 

جوامعــی  شــده اند.  پایه گــذاری  نوســنگی  جامعــه 

ــری، مالکیــت  ــر اســاس براب ــی و ب فاقــد سیســتم طبقات

اشــراکی و حاکمیــت حقــوق و اراده زنــان خــود را 

ــاری و  ــور متــدن همی ــا ظه ــد. ب ــدی منــوده بودن پیکر بن

ــد  ــگ و سســت گردی ــج کمرن ــه تدری ــی ب ــط جمع رواب

ــی و  ــبات اجتامع ــط و مناس ــه رواب ــود را ب ــای خ و ج

ــا  ــت مرده ــای حاکمی ــر مبن ــور ب ــلطه مح ــادی س اقتص

داد. بــا نهادینــه شــدن قــدرت در ســاختارهای روبنایــی 

و زیربنایــی متــدن بــه تدریــج زنــان نیــز از مــنت اصلــی 

ــه  ــتم علی ــم و س ــدند. ظل ــرد ش ــیه ط ــه حاش ــع ب جوام

زنــان بــا تکویــن مالکیــت خصوصــی و پیدایــش طبقــات 

آغــاز شــد و در رونــد تکامــل جوامــع در ادوار مختلــف 

ــت.  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــن متنوع ــکال و مضامی اش

ظهــور متــدن بــه انــدازه دیــن و شــاید بیــش از آن زندگی 

و حقــوق زنــان را تحــت تاثیــر قــرار داد. زنــان در عــر 

متــدن و بیــش از همــه مدرنیتــه کاپیتالیســتی بــه ابــزار 

ــدل  رسمایه گــذاری و ســودآوری جهــت ســود بیشــر مب

و مالکیــت بــر جســم و روح خــود را از دســت دادنــد و 

تنانگــی و زنانگــی آنــان بــدل بــه کاالیــی قابــل فــروس 

و ســود بــرای کاپیتالیســم گردیــد. بدیــن گونــه رضبــات 

دیانا اورین



ALTIRNATIVPJAK12

A
L
T
I
R
N
A
T
I
V

  O
FF

IC
IA

L 
M

AG
AZ

IN
E 

O
F

 F
RE

E 
LI

FE
 PA

RT
Y 

O
F  

 K
UR

DI
ST

AN
  
PJ

AK

13

  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

در معیارهــای زایــامن زنــان در ایــن دوره بــرای افزایــش نیــروی کار ارزان شــدت یافــت. بــا انقــاب صنعتــی 

و انتقــال کانــون تولیــد و کار از خانــه بــه کارخانه هــا 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 کشــنت زنانــی کــه بــه هــر شــکل 

نــوزادان آنــان نابــود می شــد رونــد صعــودی یافــت چــرا کــه نیــاز بــه نیــروی کار فــراوان بــود و زنــان بایســتی 

ایــن نیــاز حکومــت را بــا زور و رسکــوب تامیــن می کردنــد. زنــان در ایــن دوره شــدیدا تحــت کنــرل و فشــار 

بودنــد بــه گونــه ای کــه زهــدان زنــان بــه حــوزه ی عمومــی دخالــت حکومــت مبــدل شــد. در نهــاد خانــواده 

آن دوران، مــردان در واقــع مناینــدگان دولــت و یــا کلیســا بودنــد. سیســتم خانــواده هســته ای کــه در مراحــل 

پیشــا متدنــی وجــود نداشــت در عــر مدرنیتــه تشــکیل و یکــی از نهادهــای اصلــی مداخلــه ی دولــت و اعــامل 

خشــونت و فرودســتی بــر زنــان بــود. محصــور شــدن زنــان در میــان چهاردیــواری خانــه و کاهــش نقــش آنــان 

ــه اوج  ــان کــه بردگــی و جنســیت گرایی ب ــخ زن ــا آغــاز دوره ای دیگــر از تاری ــود ب ــدآوری، مســاوی ب ــه فرزن ب

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. جنســیت گرایی اجتامعــی در متامــی حوزه هــای زندگــی و ذهنیتــی جامعــه 

ــی  ــه عبارت ــد و ب ــود ش ــوق خ ــب حق ــی و کس ــتای تعال ــان در راس ــنت زن ــع از گام برداش ــت و مان ــای گرف ج

جنســیت گرایی تعــرض بــه جامعــه طبیعــی بــود.

سیســتم مدرنیتــه رسمایــه داری کــه بــر پایــه انباشــت ســود و قــدرت برســاخت شــده اســت، تهاجمــی مرگبــار 

ــزل  ــار تزل ــی آن را دچ ــی و اجتامع ــای اخاق ــت و معیاره ــش گرف ــه را در پی ــی جامع ــت طبیع ــه رسش علی

ــه داری »جامعــه کُشــی« اســت)این  ــارز سیســتم رسمای ــوان گفــت یکــی از ویژگی هــای ب ــس مــی ت منــود. پ

ــه ی  ــه داری کلی ــی ترمــز رسمای ــه اوجــاالن اســت(.  خــودروی ب ــات چهــارم عبدالل ــه از دفاعی اصطــاح برگرفت

ارزش هــای جامعــه دمکراتیــک و آزاد را زیــر چرخ هــای خــود گرفــت. نظــام رسمایــه داری نظامــی فاقــد عنــان 

و لجــام گســیخته، ضــد اجتامعــی و ضــد دمکراتیــک اســت و بــا هیــچ یــک از هنجارهــای جامعــه انســانیت 

ــخ و  ــارت تاری ــانیت زدایی، غ ــه داری انس ــام رسمای ــوالت نظ ــن محص ــی از مخرب تری ــدارد. یک ــی ن همخوان

انقطــاع و تخریــب حافظــه جمعــی اســت. درواقــع بــه تاریــخ فرهنگ هــا تعــرض و آنــان را بــه ســوی نابــودی 

ــه ای  ــک جامع ــدون ش ــد. ب ــازی می مناین ــع را پاکس ــی جوام ــه تاریخ ــورت حافظ ــن ص ــد، بدی ــوق می دهن س

فاقــد حافظــه تاریخــی، جامعــه ای ناپویــا و مــرده اســت. 

رسمایــه داری بــا خــود فجایــع بیشــامری بــه بــار آورد اســت. در ایــن میــان عــاوه بــر تخریباتــی کــه در جامعــه 

انســانی پدیــد آورد صنعــت گرایــی کــه یکــی از پایه هــای اصلــی آن محســوب می گــردد نیــز زیســت  بــوم را 

بــه نابــودی ســوق داده و منابــع و ثروت هــای عظیــم طبیعــی را بــا ولــع مــورد اســتفاده و تحــت کنــرل خــود 

درآورد اســت. پیامــد آن آلودگــی هــوا و آب هــا، نــازک شــدن الیــه اوزون و گــرم شــدن کــره زمیــن اســت کــه 

هــر یــک از آن هــا تاثیــرات منفــی بــر جهــان گذاشــته و بــه تبــع آن انقــراض گونه هــای جانــوری و گیاهــی 

گوناگــون و تغییــر اقلیــم بــا خــود بــه همــراه دارد. 

دولت-ملــت یکــی دیگــر از پایه هایــی اســت کــه نظــام مدرنیتــه رسمایــه داری بــا آن ســلطه خــود در جوامــع 

ــن  ــار بحــران و ب ــایر ادوار تاریخــی دچ ــش از س ــرشی را بی ــه ب ــه جامع ــی ک ــوده اســت. ذهنیت ــت من را تثبی

بســت منــود. بــدون شــک زنــان از نخســتین جوامعــی بودنــد کــه مــورد هجــوم سیاســی و ایدئولــوژی ایــن 

سیســتم قــرار گرفته انــد. دولــت- ملــت بیشــینه نفــوذ خــود را از ســاختار و تفکــر جنســیت گرایــی می گیــرد. 

ــکلی از  ــن ش ــی مبی ــی اجتامع ــیت گرای ــت. جنس ــرب اس ــی مخ ــوژی و ملی گرای ــک ایدئول ــیت گرایی ی جنس

ــران  ــت. در بح ــت اس ــه داری و دولت-مل ــوژی رسمای ــش از ایدئول ــن بخ ــی از اصلی تری ــی و یک ــدرت گرای ق

ســاختاری نظــام رسمایــه داری آمدانــه بیــکاری، فقــر و نابســامانی اقتصــادی و اجتامعــی را بــه دوش اقشــار و 

طبقــات محــروم انداختــه و آنــان نیــز بایــد تــاوان ایــن بحران هــا 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 ســاعت های مــداوم کار، دســتمزد بســیار انــدک آنــان در مقایســه بــا مــردان، 

دخالــت در متامــی حوزه هــای شــخصی زنــان یکــی از اعــامل 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 گونــه ای آمــوزش می یابنــد کــه هــر زمــان مطیــع و کنش پذیــر باشــند و مــردان 

ــان  ــد و زن ــض وارد سیســتم آموزشــی گردی ــی و تبعی ــه جنســیت گرای ــن گون ــب. بدی ــت طل ســتیزه جو و رقاب

آموختنــد هــر زمــان در نقــش مــادر و زنــی کــه حــوزه فعالیت هایــش در چارچــوب خانــه اســت، مبــدل گردنــد 

و مــردان بــه عنــوان روســا و فرمان دهنــدگان تعریــف شــده اند. 

ــوی  ــواره جامعــه ی بــرشی اســت و بســیاری از اندوخته هــای فرهنگــی و معن ــه گه ــه ک در جوامــع خاورمیان

تاریــخ اجتامعــی متعلــق بــه ایــن جغرافیــا اســت بــا ظهــور متــدن و دســتگاه دولتــی روابــط کومینال)جمعــی( 

ــای  ــل ویژگی ه ــه دلی ــت. ب ــای آن را گرف ــی ج ــی و خانوادگ ــخصی دولت ــت ش ــت و مالکی ــج سس ــه تدری ب

ــا  ژئوپولیتیــک و اســراتژیک و وجــود تنوعــات فرهنگــی حــوزه نفــوذ قدرت هــای جهانــی افزایــش یافــت. ب

مبــدل شــدن خاورمیانــه بــه کانــون جنگ هــا و قــدرت منایی هــا نیروهــای منطقــه ای و فــرا منطقــه ای، ایــن 

ــل  ــرون رفــت از آن بســیار دشــوار اســت. یکــی از دالی ــد کــه ب ــده ای گردی ــر جنگ هــای پیچی ــا درگی جغرافی

ــدرت و  ــارات ق ــی و انحص ــتم دولت ــا سیس ــه ب ــگ خاورمیان ــی فرهن ــدم هم خوان ــا ع ــدید جنگ ه ــی تش اصل

ــه شــکل دمکراتیــک و  ــا طــی هــزاران ســال ب ــن جغرافی ــرا مردمــان ای ــه داری اســت، زی ــروت محــور رسمای ث

ــه داری  ــا منافــع سیســتم رسمای ــد و ایــن ویژگــی ب ــه ان ــا قــدرت طلبــی و فرادســتی بیگان آزاد زیســته اند و ب

مغایــرت دارد.  پیامــد ایــن جنگ هــا کشــته و آواره شــدن هــزاران انســان بــی گنــاه اســت. بنابرایــن یکــی از 

اولیــن و تراژیک تریــن فرآینــد متــدن مرکزگــرا بــروز جنــگ و درگیــری بــر رس اســتعامر و اســتثامر رسزمین هــا 

و ثروت هــای مســتعمر اســت. در بحبوبــه ایــن جنگ هــا ابتــدا زنــان مــورد تهاجــامت فرادســتان قــرار گرفتــه 

ــزان تهاجــامت نســبت  ــی و می ــد. چگونگ ــر را می پردازن ــن جنگ هــای نابراب ــای ای ــان به ــه آن ــش از هم و بی

بــه زنــان در طــول جنگ هــای ســده بیســت و یکــم بــه قــدری ملمــوس و عینــی اســت کــه نیــازی بــه زبــان 

ــتان و  ــون افغانس ــگ زده ای همچ ــورهای جن ــان در کش ــت زن ــه وضعی ــت ب ــی اس ــت. کاف ــا نیس ــد آن ه ران

عــراق بیافکنیــم. اگــر ســطح دمکراســی و آزادی یــک جامعــه بــا ســطح آزادی زنــان ســنجیده شــود متاســفانه 

ــت در راس  ــت. دول ــی یاف ــتم دولت ــت سیس ــا حاکمی ــی ب ــری را در جوامع ــانی از آزادی و براب ــوان نش منی ت

ــه  ــن ب ــای زیری ــر از الیه ه ــی خ ــه و ب ــای جامع ــه ه ــروت و اندوخت ــب ث ــا غص ــه و ب ــرار گرفت ــدرت ق ق

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــت خ ــی و حاکمی بهره کش

بنابرایــن ماهیــت وجــودی دولــت بــر اســاس اســتعامر و بردگــی زنــان پایه گــذاری 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 می کننــد نشــات گرفتــه از فقــر اســت. عــدم وجــود اســتقال مــادی زنــان 

ــواری روی  ــای دش ــه فعالیت ه ــی ب ــذران زندگ ــد و گ ــن درآم ــرای تامی ــه ب ــوده ک ــور من را مجب

ــه  ــود در حالی ک ــان می ش ــم و روح آن ــتهاک جس ــه اس ــر ب ــان منج ــت زم ــا گذش ــه ب ــد ک آورن

اقتصــاد و تولیــد یکــی از فعالیت هــای بنیادیــن زنــان در دوران جامعــه بــدون طبقــه بــود. عرصــه 

سیاســت نیــز یکــی از حوزه هــای بــه شــدت جنســیت گــرا اســت. اگــر سیاســت را بــه عنــوان هــر 

مدیریــت جامعــه تعریــف مناییــم زنــان بیــش از مــردان توانایــی و قابلیــت مدیریــت جامعــه و 

سیاســت ورزی دارنــد امــا در سیســتم دولتــی سیاســت از مفهــوم واقعــی خویــش منحــرف شــده 

و بــه میــدان فســاد و تزویــر مبــدل شــده اســت. در حقیقــت حــوزه ی سیاســی جهــان بشــدت 

دارای هویتــی مردانــه اســت.

اگــر هویــت زنــان مــورد انــکار و نفــی قــرار گیــرد بــه معنــای انــکار متامــی جامعــه اســت. مســئله 

ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــدازه سیاس ــامن ان ــه ه ــی ب ــی و ذهنیت ــه فرهنگ ــدازه ک ــامن ان ــه ه ــان ب زن

بنیــان متامــی مســائل اجتامعــی از فروپاشــی شــخصیت زنــان نشــات می گیــرد. در جامعــه ای کــه 

زنــان اســیر و ضعیفــه شــده اند نهایتــا کودکانــی اســیر و ضعیفــه متولــد و بدیــن ترتیــب بقــاء و 

ــود. ــن می ش ــا تضمی ــده ی دولت ه آین

ــا پدیدآمــدن اســام سیاســی و دولتــی شــدن بــه تدریــج در  در تاریــخ ایــران جنســیت گرایــی ب

ــاهی  ــتم شاهنش ــید. در سیس ــاد کش ــه انقی ــان را ب ــوذ و آن ــان نف ــی زن ــای زندگ ــی حوزه ه متام

حرمرساهــا کانــون ضعیفه ســازی زنــان بــود. در طــول تاریــخ ایــران تــا بــه امــروز جنســیت گرایــی 

اشــکال متفاوتــی داشــته امــا همچنــان بــر روی جامعــه ســایه انداختــه و زنــان بــا وجــود مبــارزات 

بســیار قــادر نبوده انــد خــود را از قیــد و بنــد ایــن ذهنیــت برهاننــد. سیاســت های زن ســتیزانه 

ــی  ــش و آئین هــای کامــا مردســاالرانه و روش هــای زن کاالی ــه ای از کی ــران معــارص آمیخت در ای

کننــده ی رسمایــه داری اســت. منی تــوان نیمــی از جمعیــت یــک رسزمیــن را در اســارت و بردگــی 

نــگاه داشــت و ادعــای آزادی و دمکراســی منــود. دولــت ایــران بــا وجــود اعــامل انــواع ممنوعیــت 

و محدودیــت علیــه زنــان خــود را مناینــده دمکراســی و امنیــت می خوانــد در حالــی کــه واقعیــات 

ــره  ــه چه ــا اســت چــرا ک ــخ من ــن شــعار ن ــا ای ــر ب ــان مغای ــوار زن ــت ناگ ــران و وضعی ــه ای جامع

زن ســتیز رژیــم ایــران آشــکار شــده اســت. سیاســت آمیختــه بــه اســام سیاســی کــه رویکــردی 

ــا مشــکات مواجــه بســیاری  ــرار داده و ب ــا ق ــان را در تنگن غیراخاقــی اســت بیــش از همــه زن

روبــرو ســاخته اســت. بســیاری از قوانینــی کــه در ایــران علیــه زنــان بــه تصویــب می رســد تحــت 

ــات از  ــن اقدام ــیاری از ای ــه بس ــی ک ــرد در حال ــورت می گی ــی ص ــی و عرف ــد رشع ــوان قواع عن

ــه ی  ــتم مطلق ــت. در سیس ــا آن اس ــاد ب ــف و در تض ــی تحری ــتین و اجتامع ــام راس ــره اس گوه

ــان بی احرامــی  ــت آن ــه انســانیت و هوی ــد و هــر روز ب ــان جایگاهــی ندارن ــه« زن ــت فقی »والی

می شــود. نظامــی مغایــر بــا ارزش هــای انســانی چگونــه می توانــد ادعــای سیســتمی آزاد منایــد؟ 

ــگ  ــن و مذهــب در آن پررن ــر دی ــه تاثی ــایر کشــورهایی ک ــد س ــران هامنن ــی ای در سیســتم دین

اســت زنــان بیــش از همــه آســیب پذیرنــد و مجبــور هســتند از قوانیــن متحجــر و عقب مانــده 

ــواع برچســب های غیراخاقــی  ــن صــورت ان ــر ای ــد، در غی ــن کنن ــن تفکــرات و نگرش هــا متکی ای

ــر نفــی نگــرش  ــران عــاوه ب ــرای رفــع ذهنیــت جنســیت گرایــی در ای ــان زده می شــود. ب ــه آن ب

ــر  ــت تغیی ــی جه ــای رادیکال ــارزات و فعالیت ه ــه مب ــد ب ــان نیازمن ــه زن ــبت ب ــت نس مالکی

ــی  ــا زمان ــود دارد. ت ــه وج ــر جامع ــم ب ــه حاک ــی ک ــیت گرای ــب جنس ــگ غال ــرش و فرهن نگ

ــت و  ــد در موقعی ــان منی توانن ــم باشــد زن ــی در جامعــه حاک ــگ جنســیت گرای ــه ضدفرهن ک

جایــگاه حقیقــی خــود قــرار گیرنــد. هم اندیشــی و آگاه ســازی متامــی اقشــار زنــان نســبت بــه 

ــارزات داشــته باشــد.  ــای مب ــر مســتقیمی در ارتق ــد تاثی حقوقشــان می توان

 زنــان در طــول تاریــخ بــه دلیــل وجــود موانعــی کــه ریشــه در باورهــای دینــی، اســطوره ای، 

فلســفی و علمــی اســت، قــادر نبودنــد معیارهــای انسانی شــان را بــه زبــان آورنــد چــرا کــه 

اندیشــه، اراده و حتــی موجودیتشــان بــه درجــه دوم جامعــه تنــزل یافتــه بــود و تحقیــر آنــان 

ــق »ازخودبیگانگــی«  ــل و تعمی ــل باعــث تحمی ــف و ناقص العق ــوان انســان های ضعی ــه عن ب

بــر آنــان شــد اســت. بــا ایــن وجــود و علی رغــم تهاجــامت بی امــان بــاز هــم زنــان در تاریــخ 

ــده اند و  ــلیم نش ــتم تس ــتی و س ــر فرادس ــچ گاه در براب ــون هی ــود تاکن ــیب خ ــراز و نش پرف

ــادران  ــراث دار م ــم می ــوز ه ــام هن ــض و قتل ع ــوب، تبعی ــونت، رسک ــامل خش ــود اع ــا وج ب

و ارزش هــای جوامــع پیشــامتدنی بوده انــد. در نظــام مردســاالر موجــود بــرای رهایــی از 

رفتارهــای جنســیت گــرا بــه آمــوزش جامعــه اهمیــت ویــژه ای داده می شــود تــا بــه شــخصیت 

زن و مــرد آزاد دســت یافــت. بــرای فرســتادن نظــام رسمایــه داری بــه زبالــه دان تاریــخ نیــاز بــه 

انقابــی در راســتای ریشــه کــردن فقــر، مذلــت و نابرابــری بــه ویــژه در مــورد زنــان دارد. بــا 

ــاز تکــرار آن هــا خواهنــد گردیــد.  درس آمــوزی از شکســت های گذشــته مانــع از ب

بــا تاملــی کوتــاه در وضعیــت کنونــی جهــان بــه خوبــی می تــوان دریافــت کــه رهــاورد متــدن و 

بــه دنبــال آن سیســتم های رسمایــه داری و دولتــی کــه بــر خــاف منافــع جوامــع و انســان ها 

ــوی  ــادی و و معن ــای م ــه ه ــرنج و اندوخت ــب دس ــم آن غص ــم و غ ــی ه ــته و متام ــا گش بن

ــر، آوارگــی و نســل کشــی و از  ــه جــز فق ــت ب ــرای برشی ــن سیســتمی ب جوامــع اســت. چنی

ــن نظــام  ــه ای ــات مهلکــی ک ــه رغــم رضب ــی نداشــته اســت ب خــود بیگانگــی جوامــع ارمغان

بــر پیکــر جوامــع وارد ســاخته هنــوز هــم رگــه هایــی از گوهــره حقیقــی آن در حــال نفــس 

ــی  ــدرت و هژمون ــه ق ــوده ب ــی و آل ــتم طبقات ــذر از سیس ــرای گ ــن ب ــت. بنابرای ــیدن اس کش

نیــاز بــه مبــارزات دمکراتیــک و تــوده ای اســت تــا جامعــه بــرشی بتوانــد بــار دیگــر بــر روی 

ریشــه های عمیــق و اصیــل خــود رشــد یافتــه و انســانیت را بــه تعالــی و ســعادت حقیقــی 

رســاند.
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افشــای چهــره امپراتــوری پــول و قــدرت در اوج علنی تريــن دســتگاه دولتــی آنچنان ســخت اســت كه احساســات 

ششــگانه بــرای آن كفايــت منی كنــد. بــه همــن دلیــل اســت كــه شــواليه اسب ســوار سوسياليســت های 

ظاهرپرســت مــدام بــر ســپر جنگجــوی وحشــی رسمايــه داری كوبيــده و لــه می شــود. پــس پيچيدگــی دنيــای 

فراماســونری بيانگــر پيچيدگــی دنيــای فرماندهــی هژمونــی نيســت. شــايد هيــچ دكرسياســی نتوانــد بــا ايده هــا 

و تصــورات بچه گانــه، آناتومــی قــدرت پولــداری را بيــان منــوده و ايــن بزرگريــن بحــران ذهنيــت برشيــت اســت.

پــول در قلمــرو اقتصــاد، رسبــاز در قلمــرو سياســت، ايــده در قلمــرو رســانه، زن در قلمــرو جامعــه، دانش آمــوز 

ـ دانشــجو در قلمــرو آمــوزش و كارگــر در قلمــرو بــرده داری همــه و همــه مظاهــر ابــزاری »شــهر در قلمــرو« 

دولــت انــد. گويــا همــه از رشاباحبيــث نوشــيده ولــی رشاباالطهــور تصــورش منــوده انــد. منی تــوان جــز ایــن، 

ــا  ــه رصف ــذاری و مجري ــا، قانونگ ــتگاه های قض ــذا دس ــد. ل ــور ش ــدرت متص ــن ق ــرای ماش ــری ب ــی ديگ آناتوم

لعبتك هــای خيمه شــب بازی ســناريوی فريــب قــدرت انــد. آنچــه از كارتون  خــواب كان شــهر ترســناك نيويــورك 

ــه ای واليــت مظهــر  ــا خامن ــا امپراتورترامــپ و از ســبزی  فــروش رسكوچــه تنــگ كان شــهر اســفناك تهــران ت ت

ــه بــزرگ ماشــن گنــده متــدن دروغ اســت. جامعــه  و  ــا انتهــا فقــط طــول  وعــرض يــك حيل ــدا ت گشــته، از ابت

مردمــی كــه فقــط يــاد داده  شــده اند از رشاب الخبيــث متــدن رش بنوشــند و بــر مفاخــر پلشــتی های دســتگاه 

هژمونيــت آمريــكا و واليــت ايرانــی بنازنــد، آيــا خنــده دار نيســتند؟!!! 

تاكنــون همــه در خوابهــای كودكانــه خــود دچــار توهــم شــده بودنــد کــه مظاهــر جباريــت دســتگاه قــدرت 

ــع  ــی جوام ــت ذهن ــدرت، طفولي ــی ق ــكافانه آناتوم ــكافی موش ــا كالبدش ــا ب ــند؛ ام ــوب می شناس ــیار خ را بس

امــروزی در اوج ســفاهت برمــا میگــردد. شــايد محافــل، مجامــع و منابــع بســياری تصــور كننــد گويــا بازی هــای 

ــی،  ــنايی و تاريك ــان روش ــدال مي ــد، ج ــه می كش ــياه آن زبان ــه س ــگ از دهان ــه جن ــروز ك ــان ام ــی جه سياس

ــه ایــن دلیــل  ــی آنچــه در پراكســيس دولــت مشــاهده می شــود، ب ســياه و ســفيد و نيكــی و بــدی اســت، ول

ــان نيكــی  ــه طــور کلــی بــدی و بــدی اســت، منی تــوان گفــت نــرد، نــرد مي کــه ســاختار بيولوژيــك دولــت ب

ــازه از  ــه ت ــب ماشــن های ك ــم و فري ــب  دهی ــم خــود را فری ــا روشــنايی و تاريكــی اســت. منی تواني ــدی ي و ب

ــن ســطور را  ــام آنكــه اي ــم. در مق ــده  شــده اند را بخوري ــأت حرامزاده هــای روزگار زائي ــوری در هي ــام امپرات م

در مظــان اتهــام دســتگاه قــدرت می نــگارم، بــا ادعــا اعــان مــی دارم كــه آنچــه در جامعــه مــدرن امــروزی در 

مغزهــای ديجيتالــی و تراريختــه تك تــك انســان هايی كــه دســتكاری ژنتيكــی شــده اند، حتــی در حــد ظاهربينــی 

هــم نيســت. آنچــه آكادمیهــا در حكــم ركــن آمــوزش دولتــی بلعيــده و در كــامل لطــف بــه مــردم اســتفراغ 

مــی كننــد، محصولــی از قــی كردنــی ســاده و تهــوع آور اســت نــه فــرآورده ای بــرای آگاهــی و غــرور. جوامــع 

امــروزه از ســوی رسمايــه داری كامــا بــه بردگــی کشــیده شــده انــد و دســتگاه قــدرت ديجيتالــی و جنــگ قــدرت 

ســتاره ای گشــته اســت. در ايــن دنيــای پرهياهــو چگونــه مي تــوان دم از وجــود دولتــی كــه قيــوم آزادی اســت، 

زد؟!!! علــوم سياســی بــا حــال و روز تبــاه خــود هیچــگاه حــوزه ای مناســب بــرای شــناخت دســتگاه های طويــل 

زور نيســتند. رســانه ديجيتالــی كــه هــر ثانيــه هــزاران دروغ از آن می تــراود، ديگــر اميــد جامعــه بعنــوان ركــن 

ــه وضــوح آشــکار نگــردد  ــه داری ب ــه رسماي چهــارم دموكراســی نيســت. اگــر در قــرن بيســت ويكم چهــره كري

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 

واقعــه ای تاكنــون روی نــداده و همــه ســوار بــر اســب وحشــی ماكياولــی بدنبــال غــارت منفعــت می تازنــد. آری 
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هــر متدنــی دارای مظاهــری اســت كــه فريبنده تريــن چيدمان هــای 

ــار  ــرض انظ ــود در مع ــده خ ــل و پيچي ــتگاه های طوي ــی را در دس سياس

سياســی قــرار میدهــد ولــی هيــچ دودی از كنــده آن برمنی خيــزد. ظاهــر 

مظاهــر هيــچ گاه در انظــار عمــوم هويــدا منی گــردد. اپيزود هــای آن 

هيــچ ارتبــاط ارگانيكــی باهــم ندارنــد. چنــان بريــده از هــم هســتند كــه 

هــر ارگان و نهــادی از قــدرت ممكــن اســت در صــورت انحــراف از مســر 

ايــده القاشــده، بــه طــرز وحشــيانه ای حــذف شــود. متامــی ايــن مراتــب 

ــه خــارج اســت.  ــررس عام ــه از ت ــرد ك ــی گی ــا صــورت م ــان در خف چن

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. 

ــت  ــات كفاي ــن جم ــم نغزتري ــم می آرايي ــه قل ــه ب ــطوری ك ــايد در س ش

ــر  ــرا مظاه ــرا؟ زي ــد. چ ــام را ننامی ــای آن نظ ــت ترين چهره ه ــان پلش بي

ــه  ــا س ــت« ب ــأت »حكوم ــه آنچــه در هي ــان اســت ك ــان پنه ــدرت چن ق

ــرای محاكمــه برضــد ســه طبقــه  ــه« ب ــه و قضائي ــه، مجري خاصــه »مقنن

ــاور نشــود.  ــه گشــته، از ســوی خايــق ب »فقــر، متوســط و غنــی« تعبي

آنچــه بعنــوان خاصــه چهــارم، بی هويــت و اين هامنــی اســب دوانی 

می كنــد، رســانه، آن جنجال برانگيزتريــن دادگاه بی كفايــت بــا زنجرهــای 

زنگارگرفتــه تاريــخ معــارص ســواد و علــم اســت. پــی  بــردن بــه مظاهــر 

قــدرت، فريــب و ســتم كــه در پوســتن عدالــت ظاهرســازانه جلــوه میكند 

ــای  ــع پرمدع ــوم جوام ــرای عم ــل ب ــوار ترين فع ــراود، دش ــوه می و عش

رساپــا غرعلمــی و ناسياســی شــده اســت. شــايد اينكــه ويكی ليكــس بــا 

ــاه  ــری زمســتانه تب ــر ديوارهــای بی رحــم زمهري ــوه مدفــوع آســانژ ب جل

رسمايــه داری ســائيده شــد، رســوايي بــد خــود ركــن  چهــارم دموكراســی 

ــور،  ــگاه امپرات ــی در پيش ــی بيچارگ ــن يعن ــت. اي ــارص اس ــزاره مع در ه

ــس از  ــكای پ ــاالت متحــده آمري ــاز اي ــدون  رسب ــش ب ــول، ارت ــده ، پ فرمان

11 ســپتامر. 
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  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

ننگريــد در كردســتان طفيــل كــه هنــوز در دوران طفوليــت خــود بــرس می بــرد و آرزوی پــاك آزادی كودكيــش 

را در رس می پرورانــد، عاملــی از حقيقــت هنــوز زنــده اســت، ايــن جــای خــود؛ بنگريــد امپراتــوری آشــور جهــان 

ــارو می ســازد و در متامــی پســتوهای دنــج آن زن را تكه تكــه  و در  ــه شــهروند ـ فــرد امــروز ب ــه از كل را چگون

معــرض فــروش قــرار مــی دهــد. 

ــت.  ــه داری اس ــع رسماي ــامل واق ــوص ع ــی در خص ــت، واقعيت ــت نيس ــان حقيق ــه جه ــبت ب ــی نس ــن، بدبين اي

ايــران و دســتگاه بــد قــدرت آن در مركزثقــل ايــن گيتــی مــكاره قــراردارد. باتوجــه بــه آناتومــی قــدرت، نبايــد 

متــام نگاه هــا بــه ســوی دســتگاه حكومــت روحانــی بــا كابينــه عشــوه گر، بــه مجلــس نوكرصفــت مقننــه، بــه 

دســتگاه جــاد قضائيــه و ســازمان خرچــن رســانه های نظــام جمهــور اســامی دوختــه شــود، بلكــه آنچــه بايــد 

ــی  ــدار شــد، دســتگاه نظــام والي ــت بي ــگاه حــرت را بســوی آن شــليك منــود و از خــواب غفل چهارچشــمی ن

ــر  ــی ب ــت  خــدا در كاخ جــامران پنهان شــده ول ــران اســت. آنچــه در پوســتن والي ــر پوســت ته پنهان شــده زي

ــان  ــب همه م ــوس جي ــه نام ــم ب ــتمرا چش ــد و مس ــا حكم می ران ــه م ــه هم ــان رس كوچ ــك سبزی فروش تك ت

دوختــه، واليــت امــر اســت. مســلام در تعريــف قــدرت واليــت تنهــا می تــوان  گفــت بدبختانــه دســت خامنــه ای 

ــاد و ارگان هــای  ــه، نه ــا ظاهــر حكومــت، كابين ــه ب ــی ك ــك شــهروندان اســت. در نتيجــه هامن ــب تك ت در جي

پرشــاخ  و بــرگ همــه روزه شــهرهای ايــران را به هــم می زننــد و بــار دیگــر بــاب  ميــل خــود چيدمــان می كننــد، 

يــك دســت پنهــان از تــررس رؤيــت مــردم، مخفــی اســت. لــذا مقوالتــی چــون نهــاد و ارگان هــا، شــهرداری و 

ــه  ــبختی ك ــروت و خوش ــای ث ــت و بانك ه ــس خدم ــی، پلي ــای امنيت ــس، نروه ــدگان مجل ــتانداری ها، مناين اس

ــش  ــتند. نق ــه هس ــر قضي ــا ظاه ــوند، تنه ــه می ش ــردم زمزم ــوش م ــی در گ ــوراك تبليغات ــوان خ ــر روزه بعن ه

ــد،  ــوب دارن ــان و رسك ــا در زنجــر خفق ــه پ ــانه هايی ك ــه و رس ــه و قضائي ــوای مقنن ــه، ق ــت مجري ــی دول متام

ــاز بــه تــز  تنهــا بــرای فریــب ملت هاســت. در ايــن زمينــه  برشيــت بــه ســطحی از بيــداری نائــل نشــده و نی

جديــدی وجــود دارد. اگــر تنهــا بــه دســتان مصنوعــی و متعــدد خامنــه ای در اقصــی نقــاط ايــران و ســيطره آن 

بــر حــوزه ســلطه پــول، رسبــاز، زن، ايــده، دانش آمــوز، كارگــر و بــرده در شــهر هــرت مخفــی خامنــه ای توجــه 

مناییــم، شــايد حبابهــای ادعاميــان بــرای بيــداری از بــس حــرت و تعجــب ترکیــده و بــرای دمــی بيدارگرديــم. 

شــهروند ايرانــی و شــهروند آمريكايــی بــه انــدازه شــهروندان ســایر نقــاط جهــان از ماهيــت نحــس قــدرت و 

شــوكت واليتمــداران خــود بی خرنــد. آنچــه بعنــوان آگاهــی، اطاعــات و داده  در رســانه ها و محافــل نشــخوار 

می گــردد، پيشــر از ســوی مــوش مــوذی »ديــوار مــوش دارد« دســتگاه قــدرت جويــده و در معده هــای همــه 

ــران افشــا شــده و  ــره نظــام اي ــه چه ــا می شــود ك ــدی ادع ــا باورمن ــرا ب شــهروندان اســتفراغ شــده اســت. اك

واليت فقيــه 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؛ 

حتــي ســپاه  پاســداران، وزارت ســپاه و دولــت رئيــس  جمهــور ابزارهــای بی ارزشــی هســتند كــه بازيچــه دســت 

مهره هــای دســت راســت و دســت چپی خامنــه ای هســتند. در ظاهــر قضيــه نظــام جمهــوری اســامی بــا ارگان  

و نهادهــای آن قــرار دارد امــا در باطــن آن واليــت  امــر و دنبالچه هــای آن در رسارس نهادهــای رســمی بصــورت 

ــوان  ــزی بعن ــت. چي ــی اس ــی و تاريك ــان تاريك ــگ مي ــل جن ــن دلي ــه هم ــد. ب ــوذ كرده ان ــه نف ــا مخفيان كام

قطــب و يــا بلــوك خــوب در جبهــه مقابــل نظــام ســلطه وجــود نــدارد. اگــر تاكنــون در علــوم جامعه شناســی 

ــب  ــام فري ــان اته ــده اند، در مظ ــه  ش ــا ارائ ــای پرمدع ــوری و دكرين ه ــرض تئ ــر طويل الع ــی در تفاس و سياس

معــارص ديگــر قطعــا مردودنــد. متامــی فيلســوفان و نظريه پــردازان بايــد در نظريــات خــود تجديدنظــر مناینــد.  

ديگــر درعــری قــرار داریــم كــه ناچاريــم چشــم ها را شســته و جــور ديگــری ببينيــم. 

جوامــع امــروزی بــه دلیــل تغيیــرات بســيار شــيطانی پيرشفــت روش هــای علمــی چنــان در دام دولــت گرفتــار 

هســتند كــه حتــی  دولت هــا قربانيانــی هســتند كــه بــرای قبوالنــدن ظاهرســازانه باورهــای دروغــن دســتگاه 

ــا كل دارایــی  قــدرت بايــد در يــك منايــش دروغــن زيــر غلتــك غول پيكــر دولــت لــه  شــوند. متامــی جامعــه ب

خــود محكــوم اســت در يــك دوره زمانــی كوتــاه  مــدت قربانــی آرمانهــای فــردی شــوند كــه در رأس هــرم قــدرت 

بــر مســند جلــوس كــرده، امــا در مقطــع زمانــی قــدرت دولــت، مــدت  زمــان درنظرگرفتــه شــده بــرای امپراتــور 

آرمانخــواه كوتــاه و دوره ای از كائــوس فرامی رســد كــه هيتلرهــا، ناپلئون هــا، صدام هــا و خامنه ای هــا 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 می مانــد فقــط سيســتم اســت و متامــی افــراد قربانيــان بــه 

 نوبــت هســتند. سيســتم، متامــی فرزنــدان خــود را مــی خــورد. در مناســك ايــن آئــن اگــر بــرای 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 

ــا  ــگاه چهره ه ــا هيچ ــن نرده ــت. در اي ــدرت اس ــی ق ــوص آناتوم ــد در خص ــز جدي ــفه ت ــن فلس ــد. اي می كنن

مطابــق قانــون دولــت حــق  عيان ســازی ندارنــد. وقتــی »آدم« از ميــوه ممنوعــه خــورد و گرفتــار عواقــب آن 

شــد، بــا بــرگ هــامن ميــوه چهــره عيــب خــود را پوشــاند. در سيســتم رسمايــه داری دولــت هــم انســان از ميــوه 

پــول خــورده و بــه دلیــل گرفتــاری ناشــی از نجاســت آن ناچــار اســت بــا ورق هــای آن عيوبــش را پوشــانده و 

در مقــام ايدئولــوژی نيــك و زيبــا جلــوه منایــد. ايــن قانونــی اجبــاری بــرای بقــا در ميــدان نــرد رسمايــه داری و 

سيســتم دولــت اســت. مســئله اساســی ايــن اســت كــه بــه خیــال برشيــت در مرتبــه شــناخت كامــل از ايــن عــامل 

قــراردارد، امــا پراكســيس سياســی دولــت چنــان در چنداليــه  زمخــت پوســت بدی هــا و ســتم ها اســتتار گشــته 

كــه متامــی تزهــای معمــول علــم امروزيــن فرومی پاشــند وفاقــد كاربــرد هســتند. شــايد ايــن پرســش كــه »چــرا 

ــا اشــتباه ترين پاســخ ها از  معمــوال در جهــان درصــد ســلطه نروهــای بــد بيشــر از نروهــای نيــك اســت؟« ب

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. 

ــم  ــد و علی رغ ــروز گردن ــم پ ــه دگامتيس ــار علي ــه اجب ــه ب ــد ك ــار می دانن ــان را ناچ ــروزی انس ــفه های ام فلس

رســوا كردن هــای نســبی گرايی در جهــان علــوم امــا هيــچ ديالكتيــك پــروزی ديــده منی شــود. انســان امــروزی 

ــم و  ــی دگامتيس ــاد يعن ــب متض ــل دو قط ــد فاص ــار در ح ــای گرفت ــا روش ه ــبی گرايی هامن ــه نس ــد ك منی دان

ديالكتيــك اســت. در حــد فاصــل ايــن دوگانــه انســان معــارص بــا توســل بــه ســاح نســبی گرايی بــه بزرگريــن 

ــوژی و  ــان ايدئول ــه زم ــد ك ــی دم ــی م ــای تبليغات ــوق و كرن ــه داری در ب ــت. رسماي ــیده اس ــی رس خودفريب

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 هضــم  شــده 

را خيلــی آســان می بلعــد. انســان امــروز متوجــه نيســت كــه انســان فاقــد دگامتيســم واقعيــت نــدارد. انســان 

ــد  ــا می كن ــه داری ادع ــد وجــود داشــته باشــد. رسماي ــدون  آن هــم منی توان ــا ب محكــوم دگامتيســم نيســت، ام

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 رسمايه دارانــه فقــط ظاهرســازانه اســت و بــس؛ دگامتيســم قطــب 
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مخالــف رسمايــه داری در واقــع رهيافــت  حياتــی بــرای مبــارزه بــا متامــی مظاهــر ســلطه رسمايــه داری و سيســتم 

ماشــينی دولــت اســت. تنهــا مشــكل ايــن بــوده كــه ديالكتيــك منايشــی و ســاختگی رسمايــه داری بــا دگامتيســم 

قطــب چپ گــرای انقابــی جهــان هيــچ تفــاوت ماهــوی ندارنــد ولــی انســان ها بــا توهــم افراطــی خــود تصــور 

مــی كننــد كــه دارنــد. تنهــا دگامتيســم دارای توانایــی رســاندن انســان بــه حقيقــت و خوشــبختی، دگامتيســم 

ــت  ــوزه سياس ــژه در ح ــه وي ــل ب ــی در عم ــم غرقطع ــيوه های دگامتيس ــودن ش ــی  من ــت. عمل ــی اس غرقطع

مــدون انســانی تقريبــا ناممكــن اســت. ولــی بايــد روش هايــی بــرای امکانپذیــر منــودن آن وجــود داشــته باشــد. 

زمانــی کــه رهــر اوجــاالن در جســتجوی معنــای حقيقــت حركــت منــود، بــه ایــن واقعیــت پــی بــرد كــه تنهــا 

راه، يافــنت روش هــای صحيــح اســت نــه حــذف دگامتيســمها و ديالكتيك هــا و نتیجــه آن حــل بحــران روش در 

عمــل بــود. بحــران انســان در حــوزه دگامتيســم در زمينــه عمــل و عكس العمــل روی مــی دهــد. رهــر اوجــاالن 

پــی بــرد كــه فقــط يــك موجــود خدايــی كــه ديگــر انســان نيســت میتوانــد فــارغ از محدوديت هــای انســان و 

جامعــه انســانی از زنجرهــای دگامتيســم رهايــی يابــد. حتــی در بازگشــت بــه معنــای صحيــح پــی بــرد كــه در 

بنيــان قضيــه دگامتيســم نيســت كــه بــرای انســان مــر اســت، بلكــه عكس العمــل انســان نســبت بــه آن عليــه 

ــا  ــه تنه ــه در جوامــع را ن ــد. پــس دگامتيســم های غرقاطعان ــج مخــرب می آفرين انســان  ديگــر اســت كــه نتاي

نابودگــر نخوانــد بلكــه ســازنده  تعريــف منــود. زیــرا انســان موجــودی اســت كــه  بــدون  دگامتيســم منــی توانــد 

بقــا يابــد. پــس می بايســت بــه چيــزی ديگــر توجــه مبــذول دارد و آن، روش عمــل بــود. روش هــای متفــاوت 

عمــل سياســی انســان ها را رودرروی یکدیگــر قــرار 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 درگرنــد. 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، قطب هــا از 

جنــس بــاب ميــل قطــب پــروز تشــكيل شــده و خالــص می گردنــد و تنهــا پــول، رسبــاز، ايــده، زن، دانش آمــوزـ 

دانشــجو و كارگــرـ بــرده بعنــوان ابزارهــای بــد در جنــگ بديهــا نقــش ايفــا می كننــد. در ايــن حــوزه نــه قطــب 

ــد باشــد. رسشــت  ــز ب ــه همه چي ــن اســت ك ــک اي ــده نی ــت ای ــاز و خصل ــول، رسب ــه پ خــوب وجــود دارد و ن

نظــام قــدرت ايــن را مــی طلبــد. در تــز حارضايــن معنــای شــناختی بدســت داده می شــود كــه اساســا جوامــع 

ــان معيشــت در كــوران ايــن طوفانهــا غافــل از گردبادهــای ويرانگــر قــدرت هســتند و تنهــا اجزایــی  در جري

كوچــك از آن همــه مصائــب و تباهــی بــر آنهــا آشــكار می گــردد. زيــرا آگاهــی يــا وجــود نــدارد يــا تحريــف 

ــی،  ــم قضاي ــز محاك ــرورش، مســجد ـ كليســا، مراك ــوزش و پ ــم در حوزه هــای ســينام، آم شــده اســت. می داني

ــار  ــچ  صــورت آگاهــی صحيحــی در اختي ــه هي ــه داری ب ــا و زندان هــای رسماي ــانه ها، رسبازخانه ه ــا، رس بازاره

عمــوم قــرار داده منی شــود. از ايــن رو جامعــه ايــران هــم كــه دارای متامــی ایــن خصلت هاســت، خالص تريــن 

ــده  ــان خردكنن ــا ده ــدرت ب ــا حــوزه ظاهــری آن اســت. ماشــن ق ــدرت ب ــان ق ــه داری دارای حــوزه پنه رسماي

ــن ماشــن متــدن نيســتی  ــی اي ــد. آناتوم ــك نيســتی اســتفراغ می كن ــا مخــرج ديالكتي دگامتيســم می بلعــد و ب

تنهــا در دكريــن آپوئيســم بــا متامــی جوانــب هســت و نيســت آن افشــا شــده و هيــچ تفســری هنــوز بــه حــد 

شــناخت كامــل متــدن نرســيده يــا بســیار كوتوله انــد. 
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از بــدو ظهــور دولــت و بویــژه سیســتم متامیت خــواه دولــت – 

ــودی و اســتحاله ی فرهنگ هــا  ــرای تســلط، ناب ــت، قــرش حاکــم ب مل

و هویت هــای متفــاوت و متنــوع روش هــای متفــاوت و خصامنــه ای 

و  نادیده انگاشــنت  بنیــان   بــر  ملــت  دولــت-  برده انــد.  بــه کار  را 

نابود ســازی تنوعــات اجتامعــی، سیاســی و جنســیتی و تحمیــل 

و برســاخت ملتــی هم شــکل، همگــون و بــدور از تفاومتنــدی و 

آسیمیاســیون)هامنند   اســت.  داده  ســازمان  را  خــود  خودویــژه 

ســازی و همگون ســازی فرهنگــی( عبــارت اســت از بکارگیــری متامــی 

مجمــوع سیاســت ها و راهکارهــای تهاجمــی فیزیکــی و فرهنگــی کــه 

قــرش فرادســت و حاکــم بــرای مســتحیل منودن و همگون ســازی ســایر 

فرهنگ هــا در فرهنــگ حاکــم خویــش از آن بهــره می برنــد تــا آنــان 

را هنجارپذیــر و هامننــد خویــش ســازد. پــروژه ی همگون ســازی 

ــه ا ی گســرده برخــوردار اســت از خشــونت، کشــتار  از عمــق و دامن

و قتل عــام تــا مامنعــت از پیشــرد و توســعه فکــری و اقتصــادی 

ــر  ــا را در ب ــد آن ه ــر نظام من ــدت و تحقی ــا و معان ــایر فرهنگ ه س

می گیــرد. در واقــع در ایــن راه از هیــچ کاری رویگــردان نیســتند 

هــدف نابــودی و یــا مســتحیل منــودن تنوعــات فرهنگــی و زیســتی 

ــری یافــنت طبقــه باالدســت اســت. ــا هــدف برت متفــاوت ب

ــه ی آمــوزش و به اصطــاح پــرورش در ســاختار دولتــی یکــی از  مقول

ــم  ــگ حاک ــت در فرهن ــای فرودس ــی خلق ه ــای ذوب فرهنگ ابزاره

ــا  ــا ابزاره ــی ب ــتم آموزش ــاح سیس ــن به اصط ــی رود. ای ــامر م ــه ش ب

ــم و  ــذب و حض ــه ج ــدام ب ــف اق ــرم و ظری ــیار ن ــیوه های بس و ش

در نهایــت اســتحاله منــودن فــرد- جامعــه دارد. هــدف دولت هــا در 
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ــت  ــتقل اس ــر مس ــدرت تفک ــد ق ــخصیت هایی فاق ــت ش ــی، تربی ــتگاه آموزش ــاخت دس ــاخت و طرح س برس

ــد و  ــوان انتخــاب و درک ســطح مطلــوب زندگــی و ســبک زندگــی و هنجارهــا و بای ــه خــودی خــود ت کــه ب

نباید هــای اجتامعــی نداشــته باشــند و به شــدت وابســته بــه ســبک زیســتی و سیاســی-اجتامعی هســتند کــه 

دولــت و ماشــین آموزشــی و رســانه ای حاکــم بــرای آنــان تعریــف منــوده اســت، می باشــند. ایــن افــراد چــون 

یگانــه راه پیرشفــت خــود را هامننــد گشــنت و خدمــت بــه نظــام می پندارنــد بــرای ارتقــا بــه جایــگاه اربابــان 

خویــش از هیــچ تاشــی بــرای انــکار هویــت ذاتــی خویــش فروگــذار منــی  مناینــد.

 رژیــم اســتبدادی جمهــوری اســامی ایــران از جملــه دولت هایــی کــه بــه شــکلی بســیار نــرم ایــن سیاســت 

را در جامعــه پیــاده منــوده و در درازای چهــار دهــه عمــر اســتبدادی خــود همــه روش هــای آسیمیاســیون را 

علیــه خلق هــای ایــران 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 نقشــه های 

ــه  ــدل خواهــد شــد. ب ــر به موضوعــی بدیهــی مب ــن ام و اهــداف همگون ســازانه  ِاش را نخواهــد داشــت و ای

همیــن دلیــل اگــر در درک و تحلیــل درســت و کلیت مندانــه ای از چنیــن رویکردهایــی نداشــته باشــیم، ممکــن 

اســت از شــناخت ایــن سیاســت ها عاجــز و در نهایــت بــه مقابلــه بــا ایــن سیاســت ها مبــادرت نشــود. امــا 

مقولــه ای کــه در اینجــا ســعی پوشــش و مترکــز بــر آن دارم نقــش ماشــین آمــوزش رسمایه دارانــه و دولتــی در 

ــع  ــراد و جوام ــی اف ــت قومــی و مل ــودی هوی ــم و ناب ــگ حاک ذوب و اســتحاله  فرهنگ هــای دیگــر در فرهن

اســت. 

ــه  ــه ب ــای جامع ــارب و آزمون ه ــال تج ــد:" انتق ــان می مناین ــاالن بی ــه اوج ــر عبدالل ــه ره ــه ک ــوزش آن گون آم

ــان". ــرای اجتامعــی گشــنت آن ــی باشــد ب ــا قدم ــده اســت ت نســل های آین

پــس اگــر این گونــه باشــد ایــن وظیفــه آن جامعــه اســت کــه بــه شــکلی مســتقل و بــدون مداخلــه دیگــری، 

فرزنــدان خویــش را آمــوزش و بــرای آینــده آمــاده منایــد. ایــن یــک حــق مســلم اســت کــه نبایســت نــه دولــت 

و نــه هیــچ نهــاد بیگانــه ای در آمــوزش کــودکان یــک جامعــه دخالــت منایــد. امــا دولــت بــا آگاهــی کامــل بــر 

نقــش و اهمیــت آمــوزش، هیــچ گاه از آن چشم پوشــی ننمــوده و بــرای نیــل بــه اهــداف خویــش آمــوزش و 

عرصــه آموزشــی را تــرف و بــر روی آن رسمایــه گــذاری ویــژه ای منــوده اســت.

اولیــن مرحلــه یادگیــری کــودک در محیــط خانــواده و توســط والدیــن و بــه ویــژه بــا محوریــت مــادر صــورت 

می گیــرد. خانــواده، اخــاق و فرهنگــی را کــه انســانیت در طــول ســالیان متــامدی نســل در نســل برســاخته 

ــا فرهنگــش بدیــن ترتیــب ایجــاد می شــود. در ایــن  اســت را بــه فرزندانــش انتقــال داده و ارتبــاط کــودک ب

مرحلــه مغــز کــودک هامننــد صفحــه ســفیدی اســت کــه هــر آنچــه را کــه فــرا می گیــرد بــه عنــوان پایــه و 

اســاس یادگیــری وی تــا بــه پایــان عمــر در ذهــن وی مانــدگار خواهــد بــود. جامعــه آگاه و هشــیار در ایــن 

ــه کــودک منتقــل و باعــث نوعــی از خودآگاهــی  ــد همــه تجــارب و آموزه هــای خویــش را ب ــه می توان مرحل

ــان شــایان ذکــر اســت کــه آمــوزش کودکانــی آگاه توســط پــدر و  ــه در ایــن می فکــری و هویتــی گــردد. البت

مــادری کــه خــود از فرهنــگ و تاریــخ خویــش آگاه و مطلــع باشــند، میــرس خواهــد بــود.

 مرحلــه دوم ورود بــه مدرســه اســت کــه معمــوال از ســن ۶ ســالگی آغــاز می شــود کــه دولــت هــم اکنــون بــه 

بهانه هایــی مختلــف ســعی بــر ایــن دارد کــه پیش تــر کــودک را از میــزان رابطــه و زمــان فراگیــری در خانــواده 

را کــه محیــط اول می نامیــم، دور منایــد و بــه رونــد آسیمیاســیون رسعــت بیشــری ببخشــد. بــه همیــن دلیــل 

دولــت ســعی بــر ایــن دارد اولیــن نهــاد یــا پایــگاه برســاخت ذهنیــت مطلوبــش محیط هــای آموزشــی دولتــی 

ــک  ــرل و تســلط فیزیکــی و ایدئولوژی ــان را بشــدت تحــت کن ــه آن ــه خــود باشــد ک و خصوصــی وابســته ب

دارد، انجــام گیــرد. ســاخت اولیــن معابــد توســط کاهنــان نیــز در راســتای ایــن هــدف و جلوگیــری از امــکان 

تأمــل و اندیشــیدن جامعــه و جهت دهــی فکــری از جانــب سیســتم حاکــم و مبلغــان آن بــود. نقــش تاریخــی 

سیســتم های آموزشــی کــه بــر اســاس خواســت دولــت و حکومت هــا پدیــد آمده انــد نهادینــه منــودن قوانیــن 

و هنجارهــای اســت کــه منطبــق بــا خواســت صاحبــان قــدرت چارچــوب بنــدی شــده اســت. درواقــع القــای 

هــامن آگاهی هایــی کــه مطلــوب آنــان باشــد و بــه عبــارت دیگــر تربیــت برده هایــی کــه مطیــع اربابانشــان 

باشــند و در بردگــی خویــش ارصار ورزنــد و در ایــن راه وجــدان، اخــاق و اصالــت خویــش را بــه فراموشــی 

بســپارند.

ــان  ــگ و زب ــمردن فرهن ــر ش ــنت و حقی ــی ارزش  انگاش ــی ب ــی دولت ــی و تربیت ــین آموزش ــتین گام ماش نخس

ــه اولیــن پیــش زمینــه  ــا این گون ــان فرادســت و مســلط اســت ت ــه زب مــادری ســایر خلق هــا و برتــری دادن ب

ــم  ــان حاک ــه زب ــنت ب ــدن و نوش ــگ و خوان ــری فرهن ــردد. فراگی ــم گ ــش فراه ــخص از فرهنگ ــودن ش بیگانه من

به عنــوان ارزش اجتامعــی و اصلــی بــرای پیرشفــت معرفــی می گــردد. در ایــن راه  از هــر ابــزاری بــرای 

نادیــده گرفــنت و یــا از بیــن بــردن و تحقیــر زبــان و فرهنــگ مــادری و بومــی خلقهــا بویــژه زبان هایــی کــه 

حالــت مکتــوب نداشــته باشــند، رویگــردان نیســت. از خــود بیگانــه منــودن فرهنگــی بنیــان وجــودی بیشــر 

ــه  ــن شــکل شــخص از خــود بیگان ــه داری و دولت هــا می باشــد. بدی ــی رسمای سیاســت های آموزشــی و تربیت

ــن  ــن اســت. چنی ــادری خــود رشمگی ــان م ــگ و زب ــش از فرهن ــل خوی ــه می ــه ب ــردد ک ــردی می گ ــه ف ــدل ب ب

ــودن از هجمه هــای  ــل دور ب ــه دلی ــی مــی گــردد و در روســتاها ب سیاســتی بیــش از همــه در شــهرها اجرای

ــد. ــان می مانن ــیون در ام ــر از آسیمیاس ــی بیش ــین تربیت ماش

منونــه بــارز سیاســت های ضــد فرهنگــی رژیــم اســتبدادی اســامی ایــران 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 مــی رود و افــراد را مجبــور بــه فراگیــری آن و دور گردانــدن 

از زبــان مــادری می مناینــد. بــه همیــن دلیــل اگــر کســی در ایــران قــادر بــه فراگیــری زبــان فارســی نباشــد، 

بــی ســواد و معلــول تلقــی می شــود. 

ــد و  ــی منی مان ــوز باق ــرای دانش آم ــل ب ــوان تحلی ــا ت ــرای اندیشــیدن و ی ــی ب ــم جای در ماشــین آموزشــی رژی

شــخصیتی مطیــع و رس بــه راه کــه از قــدرت تحلیــل بــه دور اســت ایجــاد می گــردد. هــر آنچــه کــه مطلــوب 

ــی  ــی کــه فرصت ــل می شــود در حال ــه دانش آمــوز تحمی حــال حاکمیــت و دســتگاه دیوان ســاالری آن باشــد ب

بــرای تجزیــه و تحلیــل و بحــث گروهــی باقــی منی مانــد، فــرد یــاد می گیــرد کــه بایســتی بــرای پیرشفــت فقــط 

حفــظ کنــد و بــه محتــوای آن نیندیشــد و البتــه کــه نتیجــه ایــن سیاســت ایجــاد شــخصیتی مطیــع و بــدون 

ــاوت و بی مســئولیت اســت، می باشــد. ــر رویدادهــای اطرافــش بی تف ــه در براب ــش اســت ک واکن

پــس از آنکــه فرد-جامعــه از فرهنــگ و زبــان مادریــش دور گردیــد، مرحلــه بعــدی القــای تاریخــی دروغیــن 

ــگاری موجــود  ــه اوجــاالن در مــورد تاریخ ن ــخ واقعــی نشــان داده می شــود. عبدالل ــوان تاری ــه به عن اســت ک

ــک  ــن ی ــت«. ای ــا نیس ــخ خلق ه ــوده و تاری ــت ب ــان و دول ــخ اقتدارگرای ــتاری، تاری ــخ نوش ــد »تاری می گوی

واقعیــت اســت کــه ناآگاهــی و عــدم شــناخت یــک ملــت از تاریــخ حقیقــی خویــش موجــب بحــران هویتــی 

ــدون حافظــه تاریخــی باشــد، دچــار مــرگ  ــه ب ــی ک ــد. ملت ــان خواهــد گردی ــه بردگــی کشــیده شــدن آن و ب

ــردد. ــی می گ ــی و اجتامع فرهنگ



ALTIRNATIVPJAK24   OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

فــرد- اجتامعــی کــه حافظــه تاریخــی آن زدوده شــده اســت هامننــد تکــه چوبــی در دریاســت کــه مــوج بــه 

هــر جــا می بــردش خواهــد بــود. فــردی کــه از هــامن ابتــدای آمــوزش در مدرســه تنهــا تاریــخ ملــت فرادســت 

و هویــت آن را فــرا مــی گیــرد در یــک تناقــض هویتــی قــرار گرفتــه و دو راه در مقابلــش قــرار مــی گیــرد: 

راه اول ذوب شــدن در فرهنــگ فرادســت کــه از راه نشــان دادن تاریــخ دروغیــن خویــش بــا همــه روش هــای 

ــراد  ــد و اف ــان می ده ــده، نش ــود ش ــی ناب ــا حت ــف ی ــر را تضعی ــای دیگ ــر و فرهنگ ه ــود را برت ــن، خ ممک

متعلــق بــه آن فرهنگ هــا را تحقیــر و رفــاه و آســودگی را در انــکار هویــت خویــش و قبــول هویــت دیگــری 

می پنــدارد. 

ــد، در  ــی منای ــش زندگ ــگ خوی ــا فرهن ــاش اســت ب ــرد و در ت ــی را منــی پذی ــرد آموزه هــای تحمیل راه دوم، ف

ــه محرومیــت از همــه حقــوق  ــد. امــا در نهایــت ب ــر فرهنــگ غالــب تســلیم نشــده و مقاومــت می منای براب

ــر سیاســت های دولــت از ســوی  ــل واکنــش در براب ــه دلی فــردی محکــوم مــی گــردد و در بســیاری مواقــع ب

دولــت بــه آشــوبگری و دشــمن بــا نظــام و دولــت متهــم می گــردد. سیســتم آموزشــی موجــود در ایــران بــر 

مبنــای آموزه هــای دیــن اســام و بــر اســاس موازیــن تشــیع طرح ریــزی گشــته و ایــن خــود بــه معنــای نادیــده 

انگاشــنت حقــوق دیگــر تنوعــات دینــی و مذهبــی اســت. دولــت – ملت هــای اســتبدادی تاریــخ معــارص ایــران 

بــر مبنــای مذهــب شــیعه اثنــی عــرشی شــکل گرفتــه و بــرای گســرش ایــن تفکــر، سیســتم آموزشــی خویــش را 

نیــز بــر ایــن مبنــا ســازمان دهی و برنامه ریــزی منوده انــد. ایــن سیاســت در نهایــت منجــر بــه تحمیــل تفکــر 

ــد،  ــاعه می ده ــه اش ــان جامع ــر مذاهــب را در می ــا دیگ ــت ب ــه ضدی ــی ک ــج فضای ــی خــاص و تروی و مذهب

خواهــد گشــت.

امــا بایســتی واکنــش یــک جامعــه پویــا و زنــده در مقابــل ایــن  گونــه سیاســت ها چگونــه و بــا آسیمیاســیون 

دولت محــور چگونــه مقابلــه مناینــد؟

ــواده  ــدان در محیــط خان ــح فرزن ــی آمــوزش صحی ــا سیاســت های آسیمیاســیون دولت ــارزه ب ــرای مب گام اول ب

ــط  ــد رشای ــی بای ــک آموزش ــتم دموکراتی ــد. سیس ــان باش ــی آن ــی و مل ــگ بوم ــا فرهن ــق ب ــه منطب ــت ک اس

وزمینه هــای خودآگاهــی را در فرد-جامعــه ایجــاد منایــد. سیســتم دولت-ملــت بنــا بــه ماهیــت وجــودی خــود 

ــن  ــگ و قوانی ــب منــودن فرهن ــرد و ســعی در غال ــرس می ب ــا متامــی فرهنگ هــای بومــی در تضــاد کامــل ب ب

قــوم و سیســتم ایدئولوژیــک حاکــم و فرادســت خــود را دارد. بــرای پیشــگیری از ایــن سیاســت ها، بایســتی 

جامعــه خــود را از لحــاظ گســرش فعالیت هــای فرهنگــی و اجتامعــی تقویــت منایــد تــا افــراد متعلــق بــه آن 

جامعــه بــه آســانی بــه ســمت فرهنــگ حاکــم ســوق داده نشــوند.

ــا نیــروی وجــودی خویــش از فرهنــگ و هویــت فرهنگــی خــود صیانــت بــه عمــل  تــا زمانــی کــه جامعــه ب

نیــاورد، بســرهای و تاش هــای ذوب فرهنگــی از ســوی دولــت وجــود دارد . پــس در ایــن میــان وظیفــه هــر 

ــخ  ــگ و تاری ــاره فرهن ــق درب ــح و عمی ــناخت صحی ــت،  ش ــازانه ی دول ــه های همگون س ــر نقش ــرد در براب ف

ــوان از راه  ــا می ت ــدارد ام ــوب وجــود ن ــع مکت ــق مناب ــکان آگاهــی از طری ــد ام ــی خــود اســت. هرچن هویت

تحقیــق دربــاره فرهنــگ و ادبیــات شــفاهی هــم بــه آگاهــی هویتــی دســت یافــت و در نهایــت بــه مقابلــه بــا 

ــود. ــادرت من ــی مب ــاز دولت ــون و استحاله س ــین همگ ــت های ماش سیاس

                                             

انسانـــــــــ

نوال ژیان

ودیگریسازهیوالییبسیج ماشینی
انقــاب خلق هــای ایــران در بهمــن مــاە ســال  1٣٥٧بــا مشــارکت 

گســرده طبقــات مختلــف مــردم از جملــه بازاریــان، احــزاب سیاســی 

ــان و دانشــجویان صــورت  ــوی، روشــنفکران، زن مخالــف حکومــت پهل

ــی  ــان از متام ــژه زن ــه وی ــان ب ــر جوان ــال و موث ــور فع ــت. حض گرف

ــود. ــی ب ــاب خلق ــن انق ــف ای ــاط عط ــی از نق ــای اجتامع طیف ه

دیــری نپاییــد رژیــم اســتبدادی ایــران 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– اطاعاتــی درآورد. ایــن امــر در جهــت حفــظ اقتــدار و 

حاکمیــت غیــر دمکراتیــک خــود بــود. در ایــن راســتا متــام تجربیــات 

ــارزان  ــه کار گرفــت و مب ــوی را ب ــم پهل ضــد اجتامعــی و انســانی رژی

آزادی خــواه را کــه هنــوز خواهــان برابــری و دموکراتیــک منــودن ایــران 

بودنــد را دســتگیر کــردە و در ســیاه چاله های ســابق ســاواک حبــس و 

شــکنجه منــود. علیرغــم آنکــه قانــون اساســی رژیــم اســتبدادی اســامی 

ــه از  ــی ک ــا واقعیت ــود، ام ــوده ب ــوع من ــا ممن ــکنجه را رصاحت ــران ش ای

ــاب مــی یافــت، حاکــی از اعــامل وحشــیانه  ــرون بازت ــه بی زندا ن هــا ب

ــرون وســطایی ترین شــیوه های شــکنجه روحــی و فیزیکــی  ــن و ق تری

بــود. شــوک الکریکــی، ســوزاندن بــا ســیگار، ســلول انفــرادی، تجــاوز 

ــازان  ــتی رسب ــر سادومازوخیس ــک از ه ــه ای کوچ ــی منون و آزار جنس

ــت  ــت موق ــاب، دول ــس از انق ــای پ ــتین روزه ــت. در نخس ــم اس رژی

ــن از  ــزار ت ــه ه ــک ب ــه نزدی ــت فقی ــتم والی ــتیبانی از سیس ــرای پش ب
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جوانــان را گردهــم آورد و نیــروی ای شــبه نظامی تشــکیل دادنــد کــه بعدهــا بــا نــام گارد ملــی یــا 

»ســپاە پاســداران« شــناخته شــد. رسکــوب مجاهديــن خلــق، دســتگری رسان حــزب تــوده، رسکــوب 

اعراضــات گروه هــا و احــزاب سياســی چــپ در کوردســتان، بلوچســتان و ســایر بخش هــای ایــران، 

ــدام  ــدن و اع ــته ش ــه کش ــه ب ــت ک ــال ها اس ــداران در آن س ــپاه پاس ــای س ــه فعالیت ه از جمل

ــارزات و مقاومــت خلق هــا در  ــه در انجــام مب انســان های آزادی خــواه بســياری منجــر شــد. البت

برابــر ایــن کشــتارها، تعــداد بیشــامری از نروهــای ســپاه پاســداران نيــز به هاکــت رســیدند. آذر 

مــاه 1٣٥٨ رژیــم ایــران 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 گونــه ای باشــد کــه بعــد از چنــد ســال اگــر بیســت میلیــون 

جــوان داشــته باشــیم، هــر بیســت میلیــون نفرشــان مســلح باشــند."

 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 پنج گانــه ســپاە پاســداران بــه 

شــامر می آیــد کــه گــردآوری، مدیریــت و ســازماندهی نیروهــای داوطلــب مردمــی را در راســتای 

ــام ســازمان  ــه  ن ــرو ب ــن نی ــر عهــده دارد. ای ــه و ضــد اجتامعــی نظــام را ب اهــداف محافظه کاران

»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 کميته هــا و گروه هــای تنــدرو و شــبه نظامی در 

متامــی محــات و مناطــق شــهری منودنــد. ايــن گروه هــا کــە در ايجــاد فضــای رعــب و وحشــت 

ــروه  ــە گ ــا ب ــد، در گام بعــدی ي ــق عمــل منودن ــه شــيوه ای موف ــردم ب ــان م ــامدی در می و بی اعت

ــتضعفان  ــيج مس ــون بس ــبه نظامی همچ ــروه ش ــا گ ــداران و ي ــپاه پاس ــد س ــی هامنن ــا نظام کام

ــج  ــه تدري ــدل و ب ــام مب ــی نظ ــان اصل ــه محافظ ــا ب ــن نروه ــان اي ــت زم ــا گذش ــد. ب می گرويدن

گســرش یافتنــد. 

ــم و رشــد مکانيســم های فشــار بســيج-  ــد ســلطه يابی رژی ــع رون ــران و عــراق در ترسي جنــگ اي

پاســدار نقــش چشــمگری داشــت. جنــگ، ايــن فرصــت را در اختيــار رژیــم قــرار داد کــه اوال بــا 

اشــاعه ی ايــن ديــدگاه کــه متامــی مخالفــن نظــام وابســتگان و عوامــل دشــمن خارجــی هســتند، 

بــه رسکــوب هــر چــه شــديدتر آن هــا بپــردازد و ابتــکار عمــل گروه هــای بسيج-پاســدار را وســعت 

ــا  ــر، ب ــرض خط ــام« در مع ــن و اس ــه »وط ــودن اینک ــغ من ــا تبلی ــم ب ــه رژی ــن ک ــد؛ دوم اي بخش

سوءاســتفاده از احساســات مذهبــی و وطن دوســتانه ی جامعــه ايــران، انــرژی جامعــه و بخصــوص 

جوانــان را بــه کانــال ايــن گروه هــا انتقــال و منحــرف منــود.

ــه  ــم اســتبدادی ب ــه ی بســیج، رسکوب هــا تشــديد و ارکان وجــودی رژی ــا گســرش دامن همــگام ب

تدریــج نهادینــه و آشــکار می گشــت. هولناک تریــن عملکــرد ايــن ماشــین بسیج-ســپاه را می تــوان 

ــا اشــغالگرايانه و خشــن در  ــا برخــوردی کام ــای بســيج ب ــود. نروه ــتان مشــاهده من در کوردس

ــر کوردســتان و مــردم آن از انجــام  جهــت اســتيای کامــل نظــام اســتبدادی و رسکوبگــر خــود ب

ــروی  ــوان ن ــه ماشــین پاسدار-بســيج به عن ــن مرحل ــد. در اي ــی رويگــردان نبودن ــە جنايت هيچ گون

اشــغالگر و بــا همــکاری مــزدوران کــورد محلی)جــاش( مقاصــد خــود را بــه اجــرا در می آوردنــد.

ــدف  ــا ه ــران ب ــای ای ــان خلق ه ــدن در می ــه دوانی ــوذ و ريش ــیج نف ــین بس ــن ماش ــدف بنیادی ه

مرشوعیــت بخشــی بــه نظامــی ایدئولوژیــک واپســگرایی کــه بــه شــدت رو بــه زوال و پوســیدگی 

ــد.  ــت، می باش اس

ايجــاد شــکاف در جامعــه و پديــد آوردن فضــای آکنــده از بی اعتــامدی و تردیــد در ميــان افــراد و 

گروه هــای اجتامعــی زمينــه ی هرگونــه مخالفــت ســازمامنندی را تضعيــف می منايــد.

کنــرل انديشــه و رفتارهــای اجتامعــی و مهندســی آن و در صــورت عــدم پذیــرش از طــرف جامعــه 

ــم،  ــه رژی ــته ب ــای وابس ــب گروه ه ــی از جان ــز و نظام ــونت آمي ــه ی خش ــنت مداخل ــش گرف در پی

زمينــه ی ســلطه ی کامــل را فراهــم مــی آورد. بديــن ترتيــب همــگام بــا ميليتاريزه)نظامی-امنیتــی( 

شــدن هرچــه بيشــر نظــام و قدرت يابــی ســپاه پاســداران در همــه ی حوزه هــا، بســيج نيــز 

ــه رشــد اســت. ــی نظــام در درون جامعــه روب ــروژەی اصل ــوان طــرح و پ به عن

ــتبدادی  ــتعامرگر و اس ــم اس ــی رژی ــت های اعامل ــانی ترین سياس ــر انس ــن و غی ــی از پليدتري يک

ــه  ــا ده ــه ت ــيج ک ــت. بس ــيج« اس ــگ بس ــد فرهن ــاعه ی »ض ــتان، اش ــران در کوردس ــامی ای اس

ــا برنامه هــا و پروژه هــای  ــان ب ــی در کوردســتان نداشــت، هــم زم ــا حضــور چندان ــاد تقريب هفت

ــدن ســاختار اجتامعــی و بافــت فرهنگــی کوردســتان،  ــم جهــت درهــم کوبي ضــد اجتامعــی رژی

ــد. هــدف از  ــه وارد عرصــه ی سیاســی-اجتامعی گردی ــن بافتارهــای مقاومت طلبان ــر ای ــرای تغیی ب

ــت و مــزدوری در حــوزه ی اخــاق اجتامعــی  ــدەی خيان ایجــاد و بســط بســيج، عادی ســازی پدي

ــران در مقابــل بافــت فرهنگــی و تاريخــی مقاومت محــور  ــود. حکومــت اســتبدادی اســامی ای ب

جامعــه کــورد، ســعی منــود تــا بســيج را بــه مثابــەی مبلــغ فرهنــگ خيانــت و انحرافــات اجتامعــی، 

ــم  ــد. دســتگاه های سیاســی و امنیتــی رژی ــل منای ــر جامعــه تحمی ــرم ب ــی نامحســوس و ن به صورت

بــا اشــاعەی پدیــده و ماشــین دیگری ســاز بســيج در گســره ی رشق کوردســتان و ایــران، ســعی در 

از ميــان برداشــنت حساســيت های اخاقــی  و وجدانــی خلق هــای ایــران و خلــق کــورد نســبت بــه 

پديــدەی خيانــت و خدمــت بــه دشــمن داشــت. در همیــن راســتا می تــوان بــه ترانزیــت شــدید 

مــواد مخــدر بــه شــهرهای رشق کوردســتان، جاش ســازی جوانــان ایرانــی و اشــاعه ی ملپنیســم در 

حوزه هــای اجتامعــی ، سیاســی، فرهنگــی، هــری و دانشــگاهی و... اشــاره منــود.

بایــد دریافــت کــه تنهــا جامعــه ای می توانــد خيانــت و بردگــی و ســلطه ی سیســتم و افــراد فاســد 

را بپذيــرد کــه از متــام معيارهــای هویتــی و اخاقــی 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 

ــود  ــيج، من ــد. بس ــت در می آي ــه دول ــل ب ــای متص ــورت زائده ه ــه ص ــل، ب ــليمیت پذيری کام تس

کامــل سیاســت ضعيفه ســازی جامعــه در برابــر دولت-اربــاب اســت. 
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هــدف نهایــی »ماشــین بســيج« تجــاوز و اســتیای کامل بــر حوزه های 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 ضعيفه ســازی جامعــه اســت. 

ــه در  ــی آن ک ــد اجتامع ــد و ض ــت های پلي ــيج و سياس ــین بس ــی ماش ــرەی واقع ــگام درک چه هن

ــر عليــه جامعــه و فــرد کــورد اعــامل می شــود فــرا رســيده اســت. بســيج  پــس ايــن نهــاد رشور ب

ــورد  ــت ک ــودی مل ــرای ناب ــامی ب ــوری اس ــای جمه ــی طرح ه ــری متام ــم و مج ــی رژی ــتون اصل س

اســت. در ماهیــت وجــودی ایــن ســازمان هیوالیــی، پدیــده ای ضــد فرهنگــی، ضــد اجتامعــی و ضــد 

اخاقــی اســت کــه در راســتای ايجــاد ســلطەی مطلــق رژیــم به ظاهــر اســامی بــر فــرد و جامعــەی 

کوردســتانی و ايرانــی ایفــای نقــش می منایــد. در حقیقــت بیســج ماشــینی دیگــری ســاز اســت کــه 

ــت  ــه ماهی ــد. البت ــدل می کن ــر و ب ــه ضــد انســان تغیی ــه و انســان را ب ــه ضــد جامع ــه را ب جامع

ــل ماشــین  ــا موضــوع محــوری در مقاب ــا و مفهومــی دارد. ام ــن معن ــز چنی وجــودی »ماشــین« نی

عریــض و طویــل و هیــوال آســای بســیج چــه بایــد کــرد اســت؟ راه در مبــارزه ی فراگــر و گســرده 

عليــه بســيج، افشــا و آگاه ســازی جامعــه از چهــرەی واقعــی آن بــه هــر شــکل و در هــر جایگاهــی 

ــن نهــاد ضــد انســانی و زدودن تاثــرات آن از جامعــه تنهــا راه  ــرای ريشــه کن کــردن اي و تــاش ب

ــه آزادی بــرای جامعــه ی ایرانــی اســت. ملــت کــورد  ــارزەی دمکراتيــک و نیــل ب ايجــاد فضــای مب

ــی طرح هــای ضــد انســانی بســيج، راه آزادی خــود و متامــی خلق هــای  ــان اصل ــوان قرباني ــه عن ب

ايــران را در پيشــاهنگی در مبــارزە علیــە بســيج و تاثــرات مخــرب آن تعریــف منوده انــد. بنابرایــن 

ــر، آذری، ترکمــن(  ــی، گیلــک، فــارس، عــرب، ل ــوچ، کــورد، مازن ــان و مــردان ایرانی)بل فــرد فــرد زن

آزاد ی خــواه از ايــن پــس بایــد بــدل بــه يــک ضــد بســيج گردنــد. هــر فــرد آزادی خــواه کــورد، بلــوچ، 

فــارس، آذری، ترکمــن، مازنــی، لــر، عــرب و گیلــک بــا مشــخص منــودن کامــل و شــفاف مــرز ميــان 

خیانــت و ميهن دوســتی بــرای خــود و دیگــران و مبــارزه ی همه جانبــه بــا ماشــین بســيج می توانــد 

پــروزی کامــل جامعــه را در مقابــل هیــوالی متامیت خواهــی همچــون بســیج رقــم زنــد. حفاظــت 

از ارزش هــای انســانی و آزادی خواهانــه راهــی درســت و البتــه پــر هزینــه اســت در برابــر خيانــت، 

خودفروشــی و ذلتــی کــه اکنــون گریبانگیــر متامــی جامعــه ی ایــران شــده اســت. 
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ــینی  ــاد و ماش ــت نه ــداران در حقیق ــپاه  پاس س

ــی  ــی- امنیت ــی و نظام ــی- عقیدت ــوف سیاس مخ

اســت کــه هــدف وجــودی از برســاخت آن دفــاع 

ــامی  ــوری اس ــتبدادی جمه ــام اس ــت نظ از کلی

ــی،  ــی و خارج ــن داخل ــل مخالفی ــران در مقاب ای

صــدور اســام فقاهتــی و حفــظ جمهوری اســامی 

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 هزینه هــای تســلیحاتی و نفــوذ و تاثیر 

گســرده ی ســپاه در سیاســت داخلــی و خارجــی 

می تــوان گفــت کــه جغرافیــای و خلق هــای 

ایــران بــا پدیــده ی میلیتاریســم و بلعیــده شــدن 

توســط چنیــن ماشــین هیوالیــی روبــرو هســتند. 

ــه ســاختار سیاســی-اجتامعی و  ــان ب ورود نظامی

ــران و  ــار بح ــران را دچ ــای ای ــادی، خلق ه اقتص

فقــر گســرده ای منــوده اســت. درواقــع حاکمیــت 

در جمهــوری اســامی، به نظــر می رســد از دســت 

الیگارشــی روحانیــت خارج شــده اســت و توســط 

ســپاه پاســداران کنــرل می گــردد. ســپاه پاســداران 

حــوزه ی فعالیتــی خــود را تنهــا بــه فعالیت هــای 

ــه  ــد بلکــه ب نظامــی و اقتصــادی محــدود منی کن

ــه  مــرور زمــان ســعی در نفــوذ هرچــه بیشــر ب

متامــی الیه هــای اجتامعــی و فرهنگــی و تســلط 

بــر آنــان نیــز دارد.
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مهم تریــن اقــدام ســپاه پاســداران در حــوزه ی اجتامعــی و امنیتــی در پیــش گرفــنت و اعــامل، »سیاســت میلیتاریــزه 

کــردن ایــران« اســت. از جانــب دیگــر در حــوزه ی اقتصــادی، تســلط بــر اقتصــاد کشــور بــه منظــور دســتیابی هرچــه 

بیشــر بــه ثروت هــا و منابــع انســانی را می تــوان گامــی بــزرگ و هدفمنــد بــرای تصاحــب کامــل ایــران ارزیابــی 

منــود. در ایــن راســتا نهادهــای امنیتی-نظامــی اکــر پروژه هــای کان عمرانــی ایــران را در انحصــار خــود گرفته انــد.

ــر وجــود خطــرات امنیتــی کــه کشــور را از داخــل  ــه خــود مبنــی ب ــا جوســازی های رســانه های وابســته ب ســپاه ب

و خــارج تهدیــد می کنــد ســعی در نظامــی و امنیتــی منــودن فضــای اجتامعــی ایــران 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 

افــراد جامعــه بــه عنــوان رسبــاز و جاســوس می نگــرد. بــا چنیــن دیــدگاه و رویکــردی بــر جامعــه مســلط می گــردد 

و زمانــی کــه موفــق بــه نفــوذ در متــام الیه هــای اجتامعــی گــردد بــا اعــامل سیاســت " تفرقــه بیانــداز و حکومــت 

ــا  ــه ب ــرای منون ــه همدیگــر می شــوراند. ب ــاوت و متضــاد تقســیم بندی و علی ــی متف ــه جبهه های ــه را ب ــن" جامع ک

اســتفاده ی ابــزاری از جوانــان کــه رسمایه هــای انســانی جامعــه  بحســاب می آینــد آنــان را بــه اجبــار روانــه رسبــازی 

منــوده و نیــروی آنــان را خنثــی و افــرادی مطیــع را پــرورش می دهــد. بــر همیــن مبنــا مــردان را در برابــر زنــان و 

انســان را در برابــر طبیعــت تحریــک می منایــد. بــه قتــل و اسیدپاشــی سیســتامتیک در شــهرهای مرکــزی ایــران و 

ــده گرفــنت و مامنعــت از  ــه محیط زیســت، نادی ــار زمین هــای زراعــی و آســیب رســاندن ب ســوزاندن هــزاران هکت

ــن  ــارز ای ــل ذهــاب و ســیل  زدگان لرســتان و خوزســتان از منونه هــای ب ــه زلزله زده هــای رسپ ــردم ب کمک رســانی م

ــت.  ــه اس ــودن« جامع ــزه من ــت میلیتاری ــول »سیاس ــی محص ــن رویدادهای ــند. چنی ــه می باش ــت  های خصامن سیاس

سیاســت های تنبیهــی و ســلبی ســپاه پاســداران خواســتار آن اســت کــه انســان و جامعــه ای کــه پایبنــد بــه اصــول  

اجتامعــی، زیســت محیطی و انسان دوســتی اســت را بــدل بــه دشــمن و جاســوس و در نهایــت تابــع و مریــد خــود 

بــدل منایــد. جامعــه ای کــه نقــش رسبــازان و ســیاهی  لشــکران دولــت و حکومــت را ایفــا می کنــد، قــادر نخواهنــد 

بــود بســر حیاتــی اجتامعــی مبتنــی بــر ارزش هــای انســانی و دموکراتیــک را فراهــم آورد. 

ــم  ــی خواهی ــت وجــودی آن پ ــه ماهی ــون، بیشــر ب ــدای تاســیس آن تاکن ــر فعالیت هــای ســپاه از ابت ــا ســیری ب ب

ــرد. ســپاه پاســداران انقــاب اســامی دارای پیشــینه ای از آکنــده از فســاد، شــکنجه، تــرور و کشــتار شــهروندان  ب

ایرانــی اســت. ســپاه بــا گســرش دامنــه فعالیتی هــای خــود بــه متامــی نقــاط ایــران بــه ویــژه مناطــق اســراتژیک 

ــه ی خــود را هــر چــه بیشــر بســط و گســرش داده اســت.  ــی و تبهکاران ــه ســازمان مافیای ــران، دامن حاشــیه ای ای

غــارت منابــع زیرزمینــی از جانــب فرماندهــان و رسان ســپاه، فســاد و رانت خــواری در راس و بدنــه ی آن، رسکــوب 

زنــان، فعالیــن سیاســی و مدنــی و پرونده ســازی بــرای آنــان، جــزء کوچکــی از کارنامــه ی غیراخاقــی و غیــر انســانی 

ســپاه پاســداران اســت. بــرای شــناخت هرچــه بیشــر ایــن ماشــین شــبه نظامی بایــد بــه دقایــق آغازیــن تولــد آن 

بازگشــت. در ماه هــای ابتــدای انقــاب 1٣٥٧ ســپاه پاســداران بــرای مقابلــه بــا کودتــا و رسکــوب مخالفیــن رژیــم 

ــل  ــی دخی ــای سیاس ــی از فعالیت ه ــاب در برخ ــش از انق ــه پی ــراد ک ــی از اف ــد. گروه ــزی ش ــران پایه ری ــای ای نوپ

ــن  ــد. ای ــن انقــاب اســامی« تشــکیل دادن ــام »ســازمان مجاهدی ــه ن ــی گروهــی ب ــت از خمین ــرای حامی ــد ب بودن

ــا انگیــزه ی انحصــار قــدرت نظامی-سیاســی و مقابلــه، تهاجــم و رسکــوب ســازمان ها و احــزاب چــپ و  ســازمان ب

چریکــی تشــکیل گردیــد. ایــن گروه هــا نخســت بــه عضویــت کمیته هــای انقــاب درآمدنــد ســپس بــا ایجــاد ســازمان 

و کمیتــه، کار دســتگیری نیروهــای انقابــی رقیــب خــود را کــه تنهــا جرمشــان سوسیالیســت بــودن آن هــا بــود در 

دســتور کار خــود قــرار دادنــد. 

ایــن نیروها)ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی( ســپاه  پاســداران را تشــکیل دادنــد. همزمــان و همراســتا بــا ســپاه 

پاســداران نیرویــی بــه  نــام "بســیج" را کــه بــه دســتور خمینــی بــرای پدیــد آوردن »ارتــش بیســت  میلیونــی« ایجــاد 

ــه شــکلی  ــان دانشــجویان و اقشــار مختلــف شــهری و روســتای ب ــرای نفــوذ در می ــد. بســیج در حقیقــت ب منودن

ــت   ــه فعالی ــع از ادام ــتند مان ــب توانس ــان قدرت طل ــک روحانی ــا کم ــداران ب ــپاه پاس ــد. س ــاخته ش ــوده ای برس ت

ــی و  ــای سیاس ــک در فض ــتم دموکراتی ــاخت سیس ــتار برس ــه خواس ــد ک ــی گردن ــت و انقاب ــای میهن دوس نیروه

اجتامعــی ایــران بودنــد، شــدند.

بــا آغــاز جنــگ ایــران و عــراق و تشــدید مخالفت هــای مــردم بــا رسان مســتبد نظــام، مــردم و دانشــجویان بــرای 

خــروج از اوضاعــی کــه هرگــز بــه  آن نیاندیشــیده بودنــد دســت بــه تظاهــرات و اعــراض زدنــد. از آن روزهــا تاکنــون 

ــون  ــپارد. روحانی ــدام می س ــای اع ــه جوخه ه ــزد و ب ــی می ری ــای واه ــه بهانه ه ــوان را ب ــزاران ج ــون ه ــم، خ رژی

قدرت طلــب کــه جنــگ را بــرای برقــراری اســتبداد خویــش رضوری می دیدنــد، فرماندهــان ســپاه کــه حامــی جنــگ 

و جنگ افــروزی بودنــد، می خواســتند از طریــق جنــگ، ســپاه را بــه اصلی تریــن نهــاد نظامی-امنیتــی مبــدل مناینــد 

و در اداره ی دولــت در شــامر تصمیم گیرنــدگان محــوری و تاثیرگــذار قــرار دهنــد.

ــا سوءاســتفاده از  ســپاه پاســداران برخــاف ارتــش، از اســراتژی و تاکتیک هــای جنــگ اطاعــی نداشــت و تنهــا ب

احساســات وطن دوســتانه ی مــردم، جوانــان را بــه جبهه هــا کشــاند و بــه قربانیــان ایــن جنــگ مبــدل کــرد. در طــول 

دوران جنــگ نیروهــای ســپاه پاســداران بــا شکســت های فراوانــی روبــرو گشــت چراکــه دارای رویکــردی آزمــون و 

خطــا محورانــه و تجربــی بودنــد. روحانیــون و هم دستانشــان در ســپاه، نســلی را قربانــی بازتولیــد اســتبداد منودنــد. 

پــس از جنــگ، کســانی کــه خــود را هســته ی بنیادیــن انقــاب و جنــگ می دانســتند انتظــار گرفــنت پســت و مقــام 

داشــتند. آنــان در آرزوی انتصــاب در پســت های عالــی بــه شــهرها بــاز می گشــتند. هاشــمی رفســنجانی و خامنــه ای 

کــه نیــک می دانســتند بــا اســتفاده از ایــن نیروهــا می تواننــد قــدرت را ازآن خــود مناینــد در ایــن راســتا بــا نصــب 

ســتاره هایی بــر دوش آنــان و واگــذار کــردن بخشــی از اقتصــاد کشــور بــه آنــان هــم انتظــارات آنــا پاســخ دادنــد 

و هــم بــه اهــداف خــود رســیدند. ایــن قــرش بــا آگاهــی از میــزان نیــاز و احتیــاج رسان رژیــم بــه آنــان هــر روز 

بــر امتیــازات و انتظــارات خــود افزودنــد بــه گونــه ای بــدل بــه قــرشی بی هویــت و مــزدور کــه بیشــر در حــوزه ی 

ــا  ــت ن ــا برخــورداری از مصونی ــد. ســپاه پاســداران و بســتگان آن هــا ب ــد گردیدن ــی و واردات فعالیــت می کنن دالل

نوشــته ای کــه دارنــد، بــر علیــه مــردم ایــران دســت بــه جنایت هــای بســیاری زدنــد. ماشــین نظامــی ســپاه، حقــوق 

اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی خلق هــای ایــران را نقــض و زندانیــان سیاســی و بســتگان آنــان را تحــت شــکنجه 

ــرار می دهــد. فشــار ق

ــی  ــن سیاس ــخاص و فعالی ــدرت، اش ــودن ق ــه من ــدن و قبض ــدو روی  کار آم ــران از ب ــامی ای ــتبدادی اس ــم اس رژی

بســیاری را در ایــران و خــارج از مرزهــای خــود تــرور منــوده اســت. ایجــاد جوخــه ی تــرور در داخــل و خــارج کشــور 

ــات و  ــوا و وزارت اطاع ــه ی فت ــون در کمیت ــت. روحانی ــیار اس ــم بس ــانی رژی ــد انس ــای ض ــن کاره از محوری تری

پاســداران وابســته بــه مافیاهــای نظامــی- مالــی نقــش اصلــی را در ایــن ترورهــای هدفمنــد ایفــا می کردنــد. دســت 

داشــنت در ترورهــا کــه بارزتریــن شــکل جنایــت و شــیوه ی دخالــت در سیاســت اســت نتیجــه ی تشــکیل حضــور 

ماشــین تــرور و شــکنجه ای به نــام ســپاه پاســداران می باشــد. تــن دادن رژیــم بــه خواســته های ســپاهیان بــه حــدی 

رســیده کــه در متامــی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی آنــان را دخیــل کــرده اســت و بــا گــذر زمــان اکــر 

ــرار دارد. ســپاه پاســداران  ــی در انحصــار ســپاه پاســداران ق ــی و اقتصــادی و بانک هــا به طــور کل رشکت هــای نفت

بــا همــکاری وزارت اطاعــات، در اصــل بــه چــامق  رسکــوب خلق هــای ایــران بــدل گشــته اســت. ســپاه ابــزار اصلــی 

اعــامل خشــونت علیــه مــردم ایــران بــه ویــژه زنــان و موتــور محــرک اصلــی جنــگ در منطقــه می باشــد. جنایــت 

روحانیــون قدرت طلــب و مریــدان آن هــا علیــه فعالیــن زن و فعالیــن مدنــی بــه دســتگیری های گســرده، شــکنجه، 

ــوان ادعــا منــود کــه ماشــین  حبس هــای طوالنــی، زنــدان و اعدام هــای گســرده انجامیــده اســت. در نهایــت می ت

مخــوف تــرور و مافیایــی ســپاه پاســداران در حــال بلیــدن کلیــت نظــام به اصطــاح اســامی ایــران اســت. 
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ــه ای و ژرف و  ــش ریش ــد و نق ــور می کن ــارز ظه ــورت ب ــه ص ــهر ب ــت(، ش ــه ی طبقاتی)دول ــه در آن جامع ک

ــته  ــی داش ــوم تجرب ــری و عل ــفه، ه ــی، فلس ــای دین ــه حوزه ه ــی ب ــدن و جهت ده ــد آم ــرده ای در پدی گس

اســت. بــرای ورود بــه بحــث از مفهــوم و اصطــاح »ماشــین متــدن« و »جامعــه ی طبیعــی« بــرای روشــن شــدن 

ــم. ــره می گیری ــان به ــر جه ــم ب ــی حاک ــتی و دیالکتیک ــی زیس ــای اصل الگوریتم ه

»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 می رســاند. چنــان کــه از داده هــا و کاوش هــای باستان شناســی و دیرینــه 

شناســی بــر می آیــد در دوران فراپارینــه  ســنگی )۱۰۰۰۰-۸۰۰۰ پیــش از میــاد( و نوســنگی)۸۰۰۰-۴۰۰۰ پیــش 

از میــاد( درواقــع انقــاب عظیــم و گســرده ای در متامــی حوزه هــای فکــری و علمــی در تاریــخ انســانی پدیــد 

آمــد. دوران نو ســنگی آخریــن مرحلــه از مجمــوع ســه حلقــه ی زیســتی و تکاملــی انســان در عــر ســنگ بــوده 

ــاختارهای  ــا و س ــکیل نهاده ــاورزی، تش ــات، کش ــردن حیوان ــازی، اهلی ک ــون ابزارس ــی همچ ــت. حوزه های اس

اجتامع-سیاســی هامننــد کان، قبیلــه و همزمــان و همراســتا بــا آن دســتیافت های مــادی و تجربــی می باشــیم. 

در ایــن دوران شــاهد برســاخت اســطوره، دیــن، هــر و معــامری... شــکل بنیادیــن خــود را بدســت می آوردنــد. 

ــوط و  ــا پیشــامدرن مرب ــه دوران مــدرن ی ــا اشــتباه ب ــه عمــد و ی ــن را ب ــن دســتاوردهای بنیادی ــا برخــی ای ام

معرفــی می مناینــد. شــکوه و عظمــت دســتیافت ها و اکتشــافات انســانی در ایــن دوران بــه میزانــی اســت کــه 

»گــوردن چایلــد« مــورخ و تاریخــدان مشــهور، فرهنــگ دوران نوســنگی را بــا فرهنــگ و دســتیافت های اروپایــی 

ــز دوران  ــه اوج و مرک ــد توجــه داشــت ک ــد. بای ــس از ســده ی شــانزدهم – عــر رنســانس - همــراز می دان پ

نوســنگی در منطقــه ی هــال حاصلخیــز و در حاصلخیزتریــن نقطــه ی آن یعنــی مزوپوتامیــا شــکل می گیــرد. 

ــداری  ــا مق ــنگی ب ــده از دوران نوس ــوی برآم ــادی و معن ــای م ــامر در حوزه ه ــتاوردهای بیش ــافات و دس اکتش

تحــول و تغییــرات کوچــک و روبنایــی همچنــان بــه حیــات خویــش در دوران فئودالیســم و مــدرن ادامــه داده 

ــا اهلــی منــودن حیوانــات، اخــراع ابــزار و اســتفاده از آن، انســان دوران نوســنگی  اســت. بــه نظــر می رســد ب

ــی  ــه ی شناخت شناس ــه مولف ــینی ک ــواری و کوچ نش ــته ی دانه خ ــدوده ی بس ــه از مح ــود ک ــدا من ــوان آن را پی ت

ــر و  ــه ای مهم ت ــه مرحل ــود ب ــت ب ــر طبیع ــان در براب ــرای انس ــون و چ ــلیمیت بی چ ــل و تس ــارت کام آن » اس

ــذار از  ــش و گ ــه آت ــت یابی ب ــا دس ــان ب ــه انس ــود ک ــن ب ــنگی ای ــه ی دوران نوس ــذارد. مؤلف ــر گام بگ حیاتی ت

خام خــواری و کشــف ابــزار تــوان و تکنولــوژی آن را پیــدا منــود کــه بــا طبیعــت، تعامــل ســازنده ای داشــته باشــد. 

ــان طبیعــت و انســان صــورت گرفــت،  ــه می ــوان گفــت تعامــات و همجوشــانی هایی ک ــی می ت ــت کل در حال

ســبب پیرشفت هایــی در عرصه هــای اجتامعــی، سیاســی و دفاعــی شــده اســت. منــود بیرونــی ایــن ســه عرصــه 

تشــکیل اجتامعــات کــم جمعیــت کــه تعــداد اعضــای آن از 20 تــا 2٥ نفــر تجــاوز منــی منــود، اســت. ایــن اجتــامع 

ــده ی جامعــه و جوامعــی اســت کــه  ــن ســلول تشــکیل دهن ــام داشــت. کان بنیادی تری ــت، کان ن کــم جمعی

ــد. ــد می آین ــا پدی بعده

ــا و  ــر کان ه ــل دیگ ــوان کان( در مقاب ــه عن ــش )ب ــاع از خوی ــزوم دف ــی و ل ــات محیط ــه احتیاج ــه ب ــا توج ب

ــی  ــات همگرای ــل موجب ــن قبی ــواردی از ای ــی و م ــواد غذای ــود م ــا کمب ــوران دیگــر و ی ــا جان ــط اطــراف ی محی

کان هــا بــا یکدیگــر و تشــکیل ســاختار نوینــی بــه نــام »قبیلــه« گشــت. ســاختار قبیلــه ای نیــاز  و احتیــاج بــه 

تصمیم گیــری، اتحــاد و رفــع اختافــات در عرصــه ی زیســتی و سیاســی را بــرای اجتامعــات پدیــد آمــده الزامــی 

ــیک  ــب هیرارش ــله مرات ــه ای و سلس ــی قبیل ــی دمکراس ــعه ی نوع ــد و توس ــر تولی ــن ام ــرون داد ای ــد. ب می کن

ــه  ــد. دســتیابی ب ــد مــدِت جامعــه گردی ــاه مــدت و بلن ــرای چــاره یابــی موضوعــات کوت ســازنده و مطلــوب ب

چنیــن ســاختاری در طــول هــزاران ســال پدیــد آمــد، بدیــن ســبب ســاختار یــاد شــده برآمــده از خــرد جمعــی و 

شهـــــر

دولـــتـــــــ
بــــازار

 در ایــن مقالــه ی کوتــاه ســعی بــرآن داریــم بــا توجــه 
ــاب مانیفســت متــدن  ــه اوجــاالن در کت ــه آراء عبدالل ب

ــژه ی  ــه بررســی نقــش وی ــارم ب ــد چه ــک، جل دموکراتی
ــی  ــری، اجتامع ــاختارهای فک ــت در س ــا مدنی ــدن ی مت

و سیاســی جامعــه ی انســانی بپردازیــم. در ایــن راســتا 
ــده ی  ــناخته ش ــدن ش ــن مت ــه اولی ــد ب ــار بای ــه اجب و ب

تاریــخ، یعنــی ســومر رجــوع مناییــم تــا بــه لحــاظ 
تاخــر  و  )تقــدم  اورجینالیســتی  و  شناســی  هســتی 

ــدن،  ــان مت ــط می ــودی رواب ــت وج ــه ماهی ــی( ب تاریخ
ــرای  ــهر ب ــازار و ش ــت، ب ــی دول ــاختار سیاس ــن و س دی

شــناخت  بیشــر نزدیــک گردیــم. در چرایــی ایــن رجــوع 
ــه متــدن  ــم ک ــد خاطــر نشــان کن ــاله بای ــج هــزار س پن

ــت  ــاص اس ــی خ ــومری دارای ویژگی های ــگ س و فرهن
ــاوت  ــکات متف ــه مش ــخ ب ــنت پاس ــرای یاف ــا را ب ــه م ک

و جدیــد جوامــع اکنونــی یــاری می رســاند. دلیــل ایــن 
ــس از دوران  ــز روشــن اســت متــدن ســومری پ ــر نی ام

نوســنگی)نئولیتیک( نخســتین سیســتم حکومتــی اســت 

زاگرس مانی
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  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

انباشــت تجربــه ی طوالنــی مــدت جامعــه ی انســانی بــود. البتــه نبایــد پنداشــت کــه دمکراســی یــاد شــده پیــش 

ــد آمــده  ــی ایــن ســاختارهای پدی ــاده می باشــد بلکــه درســت عکــس ایــن موضــوع صــادق اســت؛ یعن ــا افت پ

ــی  ــورد راســتی آزمای ــوده اســت. در م ــر ب ــر و اجتامع محورت ــن پیرشفته ت ــب از دمکراســی های امروزی ــه مرات ب

ــل دورانــت مراجعــه منــود کــه  ــر وی ــن گهــواره ی متدن هــا« اث ــاب »مــرشق  زمی ــه کت ــوان ب ــن موضــوع می ت ای

بشــکلی جــزء نگرانــه در بخشــی از آن بــه موضــوع دمکراســی و دولــت در جوامــع قبیلــه ای آفریقــا و اســرالیا 

و مجمــوع  جزایــر جنــوب رشقــی آســیا نگریســته اســت. در ایــن چارچــوب، بنیــان نهادهــا و تجمــع کان هــا 

ــه ی موجــود در عــر ســنگ  ــودن جامع ــای ب ــادر- زن نی ــت. م ــادر- زن« شــکل گرف ــل حول محــور »م و قبای

تاثیــرات قابــل مشــاهده ای در طرح ســاخت و برســاخت حوزه  هــای سیاســی و اجتامعــی داشــت. مــادر-زن نیــا 

بــودن اجتامعــات عــر ســنگ، منبــع و منشــاء آفرینــش زیســتی و هــری، اجتامعــی شــدن و اجتامعــی بــودن 

ــد آورد. ــر اجتامعــی را پدی ــی در عرصه هــای علمــی و مدی ــه و دانای و انباشــت تجرب

ایــن دوران بــا ظهــور متــدن »خــراِب رَه ش« در منطقــه اورفــا )رحــا( در شــامل مزپوتامیــا)10000 ســال پیــش از 

میــاد( شــکل نوینــی بخویــش می گیــرد. در ایــن مقطــع از تاریــخ، مــا بــا مرحلــه ی گــذار و تقابــل دو گفتــامن 

ــان طبیعــت و انســان- ــتایی و هم زیســتی ســودمند می ــر اســاس هــم اِس ــی کــه ب ــم. گفتامن ــرو مــی گردی روب

اجتــامع تحــت نــام »جامعــه ی طبیعــی« خــود را تعریــف منــوده اســت و گفتــامن دیگــر کــه حالــت گــذاره ای 

قدرت طلــب بــر مبنــای تشــکیل سیســتم دولــت- قــدرت اســت.

ــاهی و  ــای پادش ــاختار حکومت ه ــرم و س ــور در ف ــدرت  مح ــت- ق ــتم های دول ــی سیس ــکل بیرون ــتین ش نخس

ــا جامعــه ی طبیعــی  پیغمــر پادشــاهان و خدا-شــاهان در خاورمیانــه پدیــد می آینــد کــه در تقابــل و ســتیز ب

بــه آهســتگی در حــال قــد برافراشــنت در برابــر ارزش هــای اجتامعــی پیشــین بــروز می یابــد. در واقــع جامعــه ی 

ــود.  ــل می من ــکل و عم ــه، ش ــادر- زن « محوران ــِی» م ــی و اجتامع ــکلت بندی سیاس ــاختار و اس ــا س ــی ب طبیع

فرماســیون ایدئولوژیــک جامعــه ی طبیعــی، بــر اســاس »جان پنــداری« جهــان و طبیعــت اســتوار گردیــده بــود. 

چنیــن جامعــه ای بــر مبنــای اجتامع محوری)کمونالیتــه(، برابــری جنســیتی، اقتصــاد مشــارکتی و همگانــی بنیــان 

داشــت.

بــود. ســاختار وجــودی و  بــا محدوریــت »خدا-پــدر« شــاکله بندی و برســاخته شــده  »دولت-قــدرت« 

هستی شناســانه ی آن بــر مرکزیــِت مفهوم-ســاختار )مــرد نیرومنــد( خــود را ســامان و اُرگانیــزه منــود. ســاختار 

ــار صــورت مشــهود و پیکره بنــدی شــده ی خویــش را در حوزه هــای  ــرای نخســتین ب ــاد شــده ب مردســاالرانی ی

فرهنگــی و اجتامعــی در تقابــل بــا جامعــه ی طبیعــی بنیــان نهــاد. دولــت ســومر بــا قدمتــی ٥000 هــزار ســاله 

در مزوپوتامیــای زیریــن، منــود بــارز، بیرونــی و کامــل ایــن امــر اســت. امــا نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه هیــچ 

ــا  ــن معن ــت؛ بدی ــی نخواهــد یاف ــکان وجــود بیرون ــدون ریشــه ی تاریخــی ام ــی و ب ــه صــورت آن سیســتمی ب

ــت.  ــتان یاف ــور کوردس ــا« باک ــع در »رح ــه ره ش( واق ــه )خراب ــی تپ ــد در گُبکل ــومر را بای ــدن س ــه های مت ریش

قدمــت »گُبگلــی تپــه« بــه ده هــزار ســال پیــش از  میــاد بــاز می گــردد. ایــن تاریــخ، همزمــان بــا اواخــر دوران 

ــناس از  ــای باستان ش ــا و یافته ه ــه کاوش ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــنگی اس ــدای دوران نوس ــنگی و ابت ــه  س فراپارین

ــه: ــت ک ــوان گف ــه می ت ــی تپ ــتانی گبگل محوطــه ی باس

ــی و سیاســی دوران  ــه ی اشــراکی – اجتامع ــان جامع ــذار می ــه ی گ ــده از مرحل ــع برآم ــه در واق ــی تپ 1- گبگل

ــت. ــت( اس ــی- دول ــله مراتب ــام سلس ــرا )نظ ــدن مرکزیت گ ــنگی و مت نوس

ــه  از  ــان و جامع ــذار انس ــان از گ ــاله نش ــزار س ــتانی ده  ه ــه ی باس ــن محوط ــد در ای ــن معب ــود چندی 2- وج

باورداشــت های کانــی )طبیعــی( کــه مولفــه ی اصلــی آن هــا طبیعت محــوری، محلــی و بــوم آور بــودن اســت 

بــه ســوی مذاهــب مرکز گــرا اســت. منــود ایــن امــر پدیــد آمــدن معــامری و طراحــی شــگفت انگیز پرستشــگاه ها 

ــه ی معــامری و منــاد   ــد موضــوع تحقیقــی گســرده ای در زمین ــه خــودی خــود می توان ــن موضــوع ب اســت. ای

ــی باشــد. شناســی املان هــای مذهب

٣- حجــم معــامری و ساختامن  ســازی ایــن ســایت باســتانی از تــاش و رنــج انســانی بســیار زیــاد و در عیــن حــال 

اختصــاص منابــع مالــی فــراوان بــرای برســاخت شــکل و پیکــره ای ایدئولوژیــک و هــری اســت. تــاش و ارصار در 

پدیــد آوردن و ســمبلیزه کــردن ایدئولــوژی مذهبــی در طراحی هــا، نشــان از پیشــینه  و انباشــت تجربــه فــراوان 

ســال های گذشــته دارد.

ــک(  ــوژن کوچ ــای هم ــدت کان)گروه ه ــه دراز م ــه از مرحل ــذار جامع ــان از گ ــه  ره ش« نش 4- دروان »خراب

ــه ای« هــروژن) گروه هــای متکــر زیســتی و اجتامعــی( اســت. ویژگــی مهــم نظــام  ــه ی »نظــم قبیل ــه مرحل ب

ــت.  ــه اس ــه، نهفت ــکل یافت ــینی ش ــینی-نیمه  یکجانش ــان کوچ نش ــه می ــت ک ــتی اس ــیوه ی زیس ــه ای در ش قبیل

پیش الگــو یــا نــوع ابتدایــی و آغازیــن بازرگانــی نیــز در همیــن دوره تحــت نــام هدیــه و تبــادالت پایاپــای شــکل 

و بــروز پیــدا می کنــد. در نهایــت نوعــی  از شــهر و یکجانشــینی هدفمنــد و سیســتامتیک، داد و ســتد، بــازار و 

ــد. ــازمان می یابن ــا شــکل و س ــون آن ه ــد و پیرام ــاختارهای هــری در معاب ــا و س گردهامیی ه

بــا نگاهــی کلیت مندانه تــر و بــدور از شــیوه ی نــگاه و آنالیــز کاپیتالیســتی )میکــرو تاریــخ(وار می تــوان گفــت 

ــین  ــه ای نیمه یکجانش ــاختار قبیل ــدن س ــد آم ــه( 11000 پ. م و پدی ــی تپ ــا )گبکل ــک اورف ــوزه ی ژئوبیولوژی ح

تکیــه گاه و منونــه ی اولیــه و رسآغــازی بــرای انقــاب زراعی)کشــاورزی( بــوده اســت. از جنبه ی دیگر دســتاوردها 

و ارزش هــای زیســتی، سیاســی و اجتامعــی ایــن دوران پــس از ســپری شــدن قرن هــا بــه شــکل جهانــی شــده در 

میانــه ی  1000-4000 پ .م در حوزه هــای ژئوبیولوژیــک مــر، ســومر، پنجــاب، دره ی آمودرهــا و ترکمنســتان 

ــدن(  ــی ش ــون گلوبالیزه)جهان ــر و فن ــگ، ه ــدور فرهن ــرش و ص ــه گس ــش منون ــن پراکن ــود. ای ــدا من رواج پی

شــده از خاورمیانــه بــه رسارس جهــان اســت. »عبداللــه اوجــاالن« در ایــن مــورد از اصطــاح » گلوبالیزاســیون 

ــارص  ــه دوران مع ــا ب ــیون را تنه ــاد گلوبالیزاس ــع بنی ــد. درواق ــتفاده می کن ــر« اس ــتثامری و نارسکوبگ ــر اس غی

منحــر داشــنت مــوردی اســت کــه مــا را در تحلیــل تاریخــی دچــار اشــتباه عمیــق می منایــد. بدیــن صــورت بــی  

دلیــل نیســت کــه ویــل دورانــت مــرشق زمیــن را گهــواره ی متــدن بــرشی معرفــی می منایــد چــرا کــه گســرش 

جامعه گرایــی، تجربــه و دانایــی در ســطح جهــان از مزوپوتامیــای علیــا و ســفلی صــورت گرفتــه اســت.

برآمد و برآیند ماشین تمدن سومر
متــدن ســومر را نقطــه ی آغازیــن طرح ســاخت و برســاخت دولــت و رسمایــه داری مــدرن امــروزی بایــد قلمــداد 

منــود. هــامن طــور کــه پیشــر اشــاره گردیــد، دولــت گفتامن-ســاختاری متضــاد و کامــا در تقابــل بــا جامعــه ی 

طبیعــی اســت کــه بــا محوریــت برابــری جنســیتی، آزادی و مشــارکت جمعــی عمــل منــوده اســت. متــدن کاهنــی 

ــوه ی  ــوان نح ــن می ت ــفاف و روش ــیوه ای ش ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــکان و زمان ــده از آن، م ــت برآم ــومر و دول س

ــی و  ــت مال ــازاد انباش ــب م ــتعامرگرایی، تصاح ــی، اس ــی، انحصارگرای ــه داری ابتدای ــت، رسمای ــکل گیری دول ش

معنــوی اجتامعــی را مشــاهده منــود. در ایــن راســتا بــا شــناخت جنبه هــای وجــودی و ســاختارهای ُخــرد و کان 

متــدن ســومر مــی تــوان ســاختار و برون مایــه ی رسمایــه داری بین الدولــی کنونــی را نیــز درک منــود.

در این چارچوب متدن کاهنی سومر بر سه شالوده )فونداسیون( بنا شده بود:
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•   شهر

•  نظام اجتامعی طبقاتی

•  دولت

 در واقــع بــه شــیوه ی روش شناســانه می تــوان گفــت متــدن کاهنــی ســومر، ایدئولوژی-ســاختار خــود را از ایــن 

ــه  ــه داری و امپریالیســم ب ــه ی رسمای ــام مدرنیت ــون و تحــت ن ــع تاکن ــن ســه ضل ــود. ای ــاده ب ــا نه ــع بن ســه ضل

موجودیــت خــود ادامــه داده اســت. در اینجــا بــرای درک بهــر »ماشــین متــدن« کــه پیشــر نیــز بــه آن اشــاره 

منودیــم را بایــد مــورد ترشیــح و توجــه قــرار دهیــم.

ماشــین در واقــع ســاختار و ســامانه ای بــه هــم پیچیــده اســت کــه رابطــه ی »کل بــه جــزء و جــزء بــه کل« در 

آن اصــل اساســی بحســاب می آیــد. 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 حــوزه ی فنــاوری می تــوان مثال هــای فراوانــی آورد، اتومبیــل و یــا ماشــین های عظیــم مکانیکــی در 

ــا ورود »دکارت« تفکــر  ــن دســته هســتند. در حوزه هــای دیگــر زیســتی و علمــی و بخصــوص ب صنعــت از ای

ــد. پــس از دکارت تحلیل گــران حــوزه هــای اجتامعــی، اقتصــادی و  ــه گردی ماشــین پنداری جهــان مــادی نهادین

علمــی در اروپــا از مفهــوم ماشــین بــرای آنالیــز محیــط و اشــیاء پیرامونــی اســتفاده منودنــد. رهــر اوجــاالن بــا 

توجــه بــه عملکــرد ماشــین و محصــول نهایــی و برونــداد آن اصطــاح »ماشــین متــدن« بــرای تجزیــه و تحلیــل 

ــوده اســت. ــتفاده من ــال اس ــته و ح ــر دوران گذش ــی و واقعی ت ــر، علم هرچــه دقیق ت

دلیل بکارگیری کلید واژه ی »ماشین متدن« در موارد زیر نهفته است:

•  ماشــین، سیســتم ارگانیکــی اســت کــه مــاده ی خــام ورودی بــا محصــول نهایــی تفــاوت فراوانــی دارد. ایــن 

پروســه فــرآوری یــا فراشــدگی نــام دارد. 

•  ماشــین از منظــر بیرونــی ســاده، می منایانــد، امــا در درون خــود دارای اجــزاء همگن)بهــم پیوســته( و زیــر 

ــه  ــر مجموع ــا مجموعه-زی ــوان در رابطــه ی سیســتم-زیر سیســتم ی ــن را می ت ــال اســت. ای ــی فع مجموعه های

ــز منــود. ــف نی ــدی  و تعری چارچوب بن

ــد  ــازاد تولی ــر اصــل ســود، انباشــت و اســتثامر م ــه و ب ــک طرف ــان جامعــه و ماشــین متــدن ی •  مناســبات می

ــاده شــده اســت. ــان نه اجتامعــی بنی

•  ماشــین دســتگاه یــا ســامانه ای ابــزار-ارگان اســت کــه بــا توجــه بــه هــدف و محصــول نهایــی آن، ماهیــت 

وجــودی خــود را تعریــف می منایــد. در راه هدف-محصــول نهایــی بــدون وقفــه و بــدور از هــر احساســی بــه 

ــکار خــود ادامــه می دهــد. شــکل خــودکار ب

ــوان  ــه عن ــی ماشــین متــدن ب ــه شــکل ســوبژه- ابژه می باشــد یعن ــه جامعــه و ماشــین متــدن ب •  رابطــه میان

ــش انجــام  ــورد کن ــژه(  م ــر و دیگری ســازی مفعول)اب ــرای تغیی ــری را ب ــه عمــل و تفک ــل توانا)ســوژه( ک فاع

می دهــد. 

در نتیجــه بایــد در بحــث جامعه شناســی، ماشــین متــدن را کــه رسمایــه داری بــر اصــل آن بنــا نهــاده شــده اســت 

را در تضــاد کامــل و تاریخــی بــا جامعــه طبیعــی قلمــداد منــود. »عبداللــه اوجــاالن« در حیــن تحلیــل تاریخــی 

رسمایــه داری از ســاختارـ واژه ی »متــدن« و در کنــار آن»ماشــین« اســتفاده می کنــد.

پدیده ای بنام »ماشین متدن« 

عبداللــه اوجــاالن در چرایــی و لــزوم پدیــد آمــدن ماشــین متــدن تاکیــد می کنــد کــه سیســتم های قدرت طلــب 

و متامیت خــواه رسمایــه داری در طــول تاریــخ در راســتای آن کــه »جامعــه را تحــت کنــرل و ســلطه ی خویــش 

قــرار دهنــد، بــه گونــه ای رسیع تــر بــکار وا می دارنــد. بدیــن ترتیــب ارزش هــای افــزوده ی اجتامعــی و اقتصــادی 

بیشــری را بــه دســت آورده و تصاحــب منایــد.« اقــدام بــه برســاخت ماشــینی تحــت نــام متــدن منودنــد.

ــد هرچــه  ــدن« را بای ــین مت ــه موضــوع »ماش ــن اســت ک ــاالن روی آن ارصار دارد ای ــه اوج ــه عبدالل ــوردی ک م

بیشــر مــورد تعمــق و تحقیــق قــرار داد. در ایــن چارچــوب مــی تــوان بــه آراء و تحلیــات »ژیــل دولــوز« نیــز 

مراجعــه منــود.

دولــوز در مقدمــه ی کتــاب »ضــد ادیــپ« می گویــد: »همــه چیــز ماشــین اســت« در واقــع ایــن آنالیــز صحیــح 

اســت. امــا در عیــن حــال ایــن دیــدگاه یــک جانبــه و بــدور از دیالکتیــک و در هــامن حــال تقلیل گرایانــه مــی 

باشــد. دلیــل ایــن امــر در این هامنــی، همزاد پنــداری و عــدم وجــود تفــاوت میــان جامعــه و متــدن )مدنیســت، 

شهرنشــین( کــه دلــوز  انجــام داده بایــد جســت. در حقیقــت »متــدن ماشــین« همچــون لویاتان)هیــوال( جامعــه 

ــی کســب ســود و قــدرت هــر چــه  ــه هــدف خــود یعن ــل ب ــا در نی ــه« می منــوده ت را اســتثامر و »ازخودبیگان

بیشــر موفق تــر عمــل منایــد. ازخودبیگانگــی مؤلفــه ی اصلــی و بنیادیــن ماشــین متــدن اســت. در ایــن میــان 

انســان-جامعه بــه شــئ یــا موجــود و یــا کاال بــدل می گــردد. در ایــن حالــت انســان بــه غیــر انســان و جامعــه 

بــه غیــر جامعــه تغییــر ماهیــت داده می شــود. 

در اینجاســت کــه گفتــه »آدام اســمیت« مبنــی بــر» انســان، گــرگ انســان اســت « معنــا و مفهــوم مــی یابــد. 

چــرا کــه در ســیر دیگری ســاز ماشــین متــدن رسمایــه داری، جامعه-فــرد بــه مرتبــه ی پســتی از حیــات تنــزل پیــدا 

ــدن  ــین مت ــام وارد ماش ــاده ی خ ــوان م ــه عن ــد ب ــان-جامعه می باش ــامن انس ــه ه ــژه ک ــا اب ــد. ورودی ی می کن

ــدل  ــن انســان ـ جامعه ب ــده اش می گــردد و در نهایــت ای ــرد کنن ــد و چــرخ دنده هــای ُخ ــا خــط تولی غول آســا ب

ــاره می گویــد:  ــا ماهیتــی کامــا متضــاد و ضــد انســان-جامعه می شــود. دولــوز در ایــن ب بــه ابــژه ای دیگــر ب

»مــا منی توانیــم بیــن انســان و طبیعــت متایــزی قائــل شــویم؛ ذات انســانی طبیعــت و جوهــر طبیعــی انســان 

ــه  در خــال طبیعــت در شــکلی از تولیــد و صنعــت در هــم آمیختــه شــده اند، کــه رصفــأ زندگــی انســان را ب

عنــوان گونــه ای خــاص میــرس می ســازد«. در حقیقــت ماشــین متــدن ذات انســانی طبیعــت و جوهــر طبیعــی 

ــان  ــد و تعاملــی می ــد. رابطــه ی معنامن ــر ماهیــت می کن انســان و جامعــه را دچــار بحــران و آشــفتگی و تغیی

انســان و اجتــامع و انســان و طبیعــت را بــه شــکل تقابلــی ســودمحورانه و مخــرب تبدیــل و تقلیــل می دهــد. 

در حقیقــت بایــد ایــن ماشــین مرکزگــرا، ســودمحور و قدرت گــرا کــه خــود را در چارچــوب سیســتم ســلطه و 

ــاد. ــام نه ــد را »ماشــین دیگری ســاز« ن ــف می منای ــت محــض تعری تابعی

ــین  ــه »ماش ــت ک ــن اس ــم ای ــوع مه ــم، موض ــاز گردی ــدن ب ــین مت ــک، ماش ــزای ارگانی ــط اج ــه رواب ــد ب بیای

اســت؟ یافتــه  تشــکیل  زیــر سیســتم هایی  از چــه  دیگری ســاز« 

ــتم ها در  ــن زیرسیس ــک از ای ــر ی ــت«. ه ــه و دول ــهر، طبق ــد از»ش ــین عبارت ان ــن ماش ــتم های ای ــر سیس زی

ــد. ــل می منای ــین عم ــم ماش ــش در حک ــگاه خوی جای

شهر
شــهر و شهرنشــینی بــا بافت هــا، ســاختار، بخش بندی هــا، قوانیــن و مقــررات، ارتباطــات میــان انســان و 

ماشــین، انســان و پیکــره ی شــهر و بــدور از طبیعــت، انســان را در کام خــود می کشــد. ابتدایی تریــن »از خــود 

بیگانگــی« )الینالیســم( از اســکان-کوچ انســان از روســتا بــه شــهر پدیــد می آیــد. در واقــع انقطــاع میــان طبیعت 

ــن و  ــه ی بعــدی برســاخت قوانی ــد. نکت ــروز می کن ــت ب ــن حال ــوم طبیعــی( و انســان در ای نخستین)زیســت ب
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  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

برآمــده از متامیت خواهــی و از میــان بــردن نظــم اجتامعــی، اخاقــی موجــود در طــول تاریــخ بــوده اســت. اگــر 

از زاویــه ی دیگــر بــه سیســتم رسمایــه داری بنگریــم، تولیــد بحــران و تخریباتــی کــه رسمایــه داری بــر جامعــه و 

محیــط  زیســت وارد آورده اســت ســبب تقاضــای مالــی و در نهایــت تولیــد و عرضــه ی بیشــر کارخانجــات و 

ــوان  ــه داری می گــردد. جنــگ عــراق، افغانســتان، ســوریه و دیگــر نقــاط جهــان می ت ــزرگ رسمای رشکت هــای ب

ایــن امــر را مشــاهده کــرد. چــرخ ماشــین صنعتــی، رسمایــه داری بیــن املللــی بــرای 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 آن هــا مــی افزایــد. 

ــیتی  ــی و جنس ــاد طبقات ــی و تض ــژه ی آن متامیت خواه ــه خودوی ــت ک ــری اس ــی- نظ ــوب عمل ــت چارچ دول

ــد زن  ــد. » جامعــه هامنن ــرای جامعــه مــرشوع می دان ــرداری را ب ــا اطاعــت و فرمان ب ــن ســاختار تنه اســت. ای

ــق گرفــت  ــردن جامعــه از طری ــه ک ــه نازیســم از جامعــه دارد. ضعیف ــن تعریفــی اســت ک ــه اســت« ای ضعیف

نیــرو و اراده بــه آزادی، فعالیــت سیاســی و تصمیم گیــری اجتامعــی کان و انحصــار اقتصــادی از طریــق گرفــنت 

مراکــز و کارخانجــات تولیــدی و در هــامن حــال بیکارســازی بخــش عمــده ای از جمعیــت جهــان، نشــانی از عمق 

فاجعــه ی ماشــین دولــت اســت. چگونــه متــدن کــه از ســه گانه ی)شــهر، طبقــات و دولــت( تشــکیل می شــود، 

روح جمعــی و هامهنــگ کننــده را در میــان ایــن ســه گانــه بــر قــرار می ســازد؟

روح ماشین تمدن
ــوان  ــم، می ت ــرار دهی ــل ق ــورد تحلی ــدگاه پوزیتیویســتی م ــدور از دی ــر ب ــان و باورداشــت ها را اگ ــع ادی در واق

ــه  ــر پاســخ ب ــان آن هــا ب ــه دو بخــش تقســیم بندی کــرد. نخســت باورداشــت های طبیعی–اجتامعــی کــه بنی ب

ــد. بخــش دوم  ــه خــود اســت، مترکــز دارن مشــکات و پرســش های جوامــع در زمان-مــکان خــاص و مختــص ب

ــر محســوس در  ــه صــورت غی ــاد و ب ــش  ازمی ــا 1٥ هــزار ســال پی ــه حــدود 10 ت ــی اســت ک مذاهــب و ادیان

حــال شــکل گیری و رشــد بودنــد. ویژگــی مذهــب پســا نوســنگی در آمیختگــی شــدید آن هــا بــا قــدرت و ارکان 

قــدرت مرکزگــرا اســت. در حقیقــت مذاهــب مرکزگــرای پسانوســنگی یــا خــود بــه قــدرت بــدل می شــدند و یــا 

بــه شــکلی فعــال و تنگاتنگــی در مرشوعیــت بخشــی و وجهــه دار منــودن قدرت)حاکــامن، شــامان و یــا نظــام 

فئودالــی، رسمایــه داری( نقــش ویــژه ی خــود را بــه جــای مــی آورد. بــه لحــاظ هستی شناســانه ایــن دو رویکــرد 

و طــرز نــگاه بــه جهــان و انســان منــود دو نــوع معرفت شناســی متفــاوت اســت. در باورداشــت های طبیعــی-

ــه انســان، جهــان پیرامــون و جامعــه ی انســانی در چارچــوب  اجتامعــی رویکــرد معرفت شناســانه ای نســبت ب

ــخ ها،  ــش ها و پاس ــی پرس ــد؛ یعن ــانده می ش ــف و شناس ــی تعری ــا زمین ــه و کام ــت محوران ــدگاه ی طبیع و دی

ــا  ــن دوران ب ــا در ای ــر م ــن خاط ــتند. بدی ــود می جس ــی خ ــی و پیرامون ــط طبیع ــود را در محی ــای خ ترس ه

ــی  ــه ای و جمع ــای قبیل ــه مناده ــواردی ک ــخ و م ــداری، تناس ــون جان پن ــوری همچ ــت های طبیعت مح باورداش

خــود را بــر توتــم و پدیده هــای طبیعــی بنیــان می گذارنــد مواجــه هســتیم کــه خــود را بــه شــکل داســتان های 

ــد. ــان می کنن ــفه منای ــا فلس ــطوره ای)متولوژیک( و ی ــانه و اس افس

ــه دارای  ــم ک ــه می گردی ــومری مواج ــن س ــدن کاه ــا مت ــا ب ــاد م ــش از می ــوم پی ــزاره ی س ــس از آن در ه  پ

چارچــوب ایدئولوژیــک زیرکانــه، اقتــدار گرایانــه و متامیت خواهانــه روبــرو می شــویم. متــدن یــاد شــده بــرای 

اولیــن بــار تضــاد میــان گــروه فرادســت و جامعــه ی فرودســت را بــه عریانــی منایــش می دهــد. در ایــن مقطــع 

زمانــی مــا بــا پدیــد آمــدن ضــد انقــاب در مقابــل انقــاب نوســنگی روبــرو هســتیم. پرســش ایــن اســت کــه چــرا 

ــه  ــن باورداشــت های متولوژیــک و فلســفی کــه طبیعت محــور و مــادر محوران ــه طــور بنیادی در ایــن دوران ب

ــود  ــوب وج ــررات مکت ــن و مق ــی، قوانی ــه ی طبیع ــد. در جامع ــروز می منای ــا ب ــهرها و دولت ه ــررات در ش مق

نداشــت؛ چــرا کــه جامعه محــوری آن بــر اســاس اخاقیــات بنــا گردیــده بــود. بــا برســاخت قوانیــن شهرنشــینی، 

ــود  ــزوم وج ــه ل ــت ک ــع اس ــن مقط ــی آورد. در ای ــر م ــون رس ب ــت از قان ــوان راه  برون رف ــکنی به عن قانون ش

»دادگاه، پلیــس، وکیــل و...« به وجــود می آیــد. جدایــی و انفــکاک بافتــی شــهر یکــی دیگــر از مولفه هــای ایــن 

ماشــین اســت. جدایــی محــات و میــزان نابرابــر تقســیم خدمــات شــهری میــان طبقــه ی فرادســت و فرودســت 

)رسمایــه دار، زحمتکــش و کارگــر( ســبب کــم شــدن آگاهــی طبقاتــی و به وجــود آمــدن تضــاد شــدید طبقاتــی 

ــات، انســان دوســتی و مســئولیت پذیری در ســطح جامعــه می گــردد. ــان رفــنت اخاقی و از می

شــهر- شهرنشــینی بــدور از اخاقیــات هامننــد ماشــینی، انســان را بــدل بــه ضــد انســان و در نهایــت بــدل بــه 

ــهری و  ــای ش ــاختارها و بافت ه ــه داری س ــت رسمای ــد. در حقیق ــز می کن ــیفته و جامعه گری ــودی خودش موج

ــزی و برمی ســازد. ــی خــود طرح ری ــوژی و در راســتای هژمون ــر اســاس ایدئول شهرســازی را ب

طبقه
ــا  ــد. ب ــروز می کن ــومر ب ــن س ــدن کاه ــی در مت ــاد طبقات ــانه های تض ــن نش ــان ابتدایی تری ــه ی عری ــه، منون طبق

تجمــع قــدرت و مــازاد تولیــد اجتامعــی در دســت عــده ای کوچــک و خواص)الیــگارش( طبقــه و الیه هــای میانــی 

متــدن خودمنایــی کردنــد. بــاال تریــن طبقــه مربــوط بــه خدایــان اســت، طبقــه میانــی کاهنــان، ســفیران خــدا، 

ایدئولوگ هــا می باشــند. در طبقــه پســت و زیریــن، بخــش دون مرتبــه ی بنده-بــردگان جــای داشــتند. طبقــات 

یــاد شــده چرخ دنده هــای ماشــین طبقاتــی کــه زیرمجموعــه ی متــدن ســومری اســت را تشــکیل می دهــد. 

ــا  ــت ها و ی ــی و ادیان-باورداش ــین طبقات ــان ماش ــداری می ــانی و هم ذات پن ــت همجوش ــز اهمی ــه ی حائ نکت

اســطوره های برآمــده از ایــن موضــوع اســت. ایــن رابطــه ی بنیادیــن را بــا نگاهــی معرفت شناســانه در جوهــر 

ــه  ــدگان« مواج ــفیر، بن ــدا، س ــی »خ ــه ی طبقات ــه گان ــا س ــا ب ــی آن ه ــرد. در متام ــاهده ک ــوان مش ــان می ت ادی

ــد: ــه می گوی ــن رابط ــاالن در ای ــر اوج ــویم. ره می ش

                              

دولت
 دولــت، منــود و ســاختار بیرونــی »خواســت، معطــوف بــه قــدرت اســت«. میــل و خواســتی کــه طبقــه ی حاکــم 

بــرای حاکمیــت، تاثیرگــذاری و طــرح ســاخت انســان –جامعــه ای اســتحاله و رام شــده در خود)دولــت( از آن 

بهره می گیرنــد.

خــودی کــه از آن ســخن می بریــم در حقیقــت، خوِد-الوهی ســازی شــده اســت. خود-الوهی ســازی شــده اصــل 

وجــودی و دال غالــب متــدن رسمایــه داری و اســتیاگر 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 مــرشوع 

نشــان دادن ماهیــت ضــد انســانی خــود دارد. امــا بایــد دانســت کــه شــاکله بندی دولــت بــه لحــاظ تاریخــی 

بــر اســاس تجــاوز و تصاحــب، انحصــار، مالکیــت و تولیــد بحــران شــکل گرفتــه اســت. تولیــد بحــران و جنــگ 

»آیــا نظــم طبقاتــی امــروزی همیــن گونــه نیســت؟ در حالــی کــه شــخصی نظامــی+ مدیر سیاســی + 
کاهــن طبقــه باالیــی را تشــکیل می دهنــد. طبقــه واســطه را طبقه ی متوســط+ بروکراســی+ نهادهای 
مرشوعیت بخش)دانشــگاه، معبــد و رســانه ها( تشــکیل می دهنــد. آنانــی کــه پایین تریــن مرتبــه را به 
خــود اختصــاص می دهنــد، متامــی کســانی انــد کــه خــارج از دو طبقــه ی اول باقــی می ماننــد: پرولــرِ 

روســتایی، کارمنــد، کــودکان، بیــکار و غیره.«



ALTIRNATIVPJAK40

A
L
T
I
R
N
A
T
I
V

  O
FF

IC
IA

L 
M

AG
AZ

IN
E 

O
F

 F
RE

E 
LI

FE
 PA

RT
Y 

O
F  

 K
UR

DI
ST

AN
  
PJ

AK

41

  OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

بودنــد بــه صــورت آهســته و عمیــق در حــال تغییــر می باشــند.

 ســمت و ســوی تفکــرات و باورداشــت های اجتامعــی، فــرا زمینــی و پدر-مردســاالرانه مبــدل می شــود. خدایــان 

تغییــر جنســیت می یابند)خدایــان زن بــدل بــه خدایــان مــرد( و بــه قــدرت فــرا انســانی و فــرا اجتامعــی بــدل 

ــر، ســفیر  ــام، پیغام ب ــه راهن ــا کســانی ک ــال داده می شــود. تنه ــوم و موهــوم انتق ــه جــای نامعل می شــوند و ب

ایــن دنیــای موهــوم و ترســناک می شــوند در ابتــدا کاهن-شــاهان هســتند و در هــزاره دوم ایــن شــکل تغییــر 

پیــدا می کنــد و شــاه در رتبــه ی نخســت و در مقــام دوم کاهــن یــا روحانــی جــای می گیرنــد. ایــن امــر را بایــد 

منــود بــارز جدایــی میــان قــدرت آســامنی و زمینــی قلمــداد منــود. ایــن رونــد بعدهــا بــا توجــه بــه تغییــرات 

اجتامعــی و روح زمــان و مــکان دچــار دگردیســی گردیــد.

ــه  ــل ب ــی زمینی-آســامنی داشــتند، تبدی ــی یعن ــع ســاختاری متولوژیک-مذهب ــه در واق ــی ک ــد خدای ــان چن ادی

ادیــان تک خدایــی می گردنــد. در حقیقــت بایــد ایــن موضــوع را گامــی تاریخــی و برآمدگاهــی در انتقــال متــام 

و کــامل حکومــت زمینــی بــه آســامن و باز تولیــد بــارگاه زمینــی در آســامن قلمــداد منــود. در ایــن مقطــع زمانــی 

مــا شــاهد گــذار از سیســتم کاهن-پادشــاهی بــه پیغمر-پادشــاه و در نهایــت تقســیم کار میــان جهــان آســامنی 

و جهــان زمینــی هســتیم. روحانیــون در درجــه ی دوم قــرار گرفتــه و پادشــاه حاکــم مطلــق زمیــن می گــردد و 

ــه شــکلی ایســتا و  ــه ب ــد. ایــن رونــد در رشق بخصــوص خاورمیان مرشوعیــت خــود را از آســامن کســب می کن

منجمــد تــا 1900 میــادی بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد. در ایــن میــان در خاورمیانــه مــا بــا بــروز قیام هــا 

ــب  ــان، مکت ــورش زنگی ــه، ش ــه، معتزل ــون حروفی ــی همچ ــک و بزرگ ــی کوچ ــی و سیاس ــای اجتامع و جنبش ه

ــر بنیان هــای جامعــه ی طبیعــی و  ــه ب ــش یارســان و ... ک ــث، جنب ــاح، یعقــوب لی ــارزات حســن صب ارشاق، مب

سوسیالیســتی ارصار داشــتند، روبــرو هســتیم. امــا تســلط و حاکمیــت جزم اندیشــان دینــی و شــاهان و خوانیــن 

ــزرگ،  ــی ب ــروز رنسانس ــاخت و ب ــی برس ــدام توانای ــر ک ــه ه ــا را ک ــا و قیام ه ــن جنبش ه ــی ای ــه متام خودکام

صدهــا ســال پیــش  از اروپاییــان بــود را از میــان بــرد. در ایــن میــان اروپــا در فاصلــه ی قــرون 16- 1٨ میــادی 

و بــا برآمــدن عــر روشــنگری کامــا حاکمیــت آســامنی–زمینی کلیســا و کلیــدداران مذهبــی جــای خــود را بــه 

حکومت هــای مونارشــی و در نتیجــه کــم رنــگ شــدن قــدرت کلیســا و روحانیــون می دهــد. امــا بایــد توجــه 

داشــت کــه ماشــین مذهبی-روحانــی در تضــاد و در عیــن حــال در دیالوگــی سازشــکارانه  و مرشوعیت بخــش 

مســتمر بــا ماشــین دولت)حاکــامن، بروکرات هــا، طبقــه ی متوســط، نهاد هــای مرشوعیت بخــش، معبــد، 

رســانه ها( بــه رس می بــرد. ایــن برخــورد دیالکتیــکال در بســر و بافــت شــهر و بطــن طبقــات اجتامعــی صــورت 

ــکا از انگلســتان،  ــس 1٧٨9، اســتقال آمری ــا پدیده هــای همچــون انقــاب پاری ــا ب ــرن 1٨ م می پذیرفــت. در ق

کمــون پاریــس1٨٧1 در عرصــه ی مقاومــت اجتامعــی روبــرو می گردیــم. در حــوزه ی اقتــدار و خــط ســیر آن تــا 

زمــان معــارص می تــوان بــه پدیــده ای بــه نــام ناپلئونیســم و بازســاخت امپراتــوری  گســرده و فراگیــر توســط او 

اشــاره کــرد. ایــن پدیــده از جنبه هــای مختلــف حائــز اهمیــت اســت. از آن جملــه برســاخت و طــرح ســاخت 

رویــای اروپــای واحــد و مشــرک در آن دوران بــرای نخســتین بــار دولــت و ســازکارهای بروکــرات و تکنوکــرات 

مــدرن را پدیــد مــی آورد. در واقــع دوران بناپارتیســم را تاشــی بــرای بــاز ســاخت و بــاز تولیــد متدنــی مرکزگــر 

بــا توجــه بــه روح زمــان و مــکان متخــص بــه عــر خــود را قلمــداد منــود.

شهر ماشین
در حــوزه ی شهرســازی و توســعه ی شــهری » شــهر ماشــین « را بایــد به مثابــه انقابــی در عرصــه ی شهرســازی 

رسمایــه دار قلمــداد منــود. 1٨64 شــخصی بــه نــام هوســامن در حــوزه شهرســازی نظراتــی بنیــان افکــن و انقابــی 

ــداع او  ــد. اولیــن اب ــر و رو مــی منای دارد کــه هســتی شناســی شــهری جهــان کهنه)فئودالــی( و کاســیک را زی

طراحــی و احــداث بلوارهــای عظیــم در ســاختار شــهری مراکــم و بــه هــم پیوســته قدیــم اســت. بلوارهایــی کــه 

عــرض آن 60-٧0 مــر و طــول آن چنــد کیلومــر اســت. امــا نقطــه ی عطــف ایــن طراحــی نویــن و زیرکانــه، قــرار 

دادن دو اِلـِـامن معــامری و هــری منومــان تاثیرگــذار و دراماتیــک در آغــاز و پایــان هــر بلــوار اســت. ایــن امِلــان 

هــا بــه مخاطــب در حــال حرکــت و ســیر در آن، هــر روز تاثیــر و مببــاران ایدئولوژیکــی وارد مــی آورد؛ چــرا کــه 

ــه داری طراحــی و  ــاد شــده براســاس سفارشــان دولتــی و درخواســت هــای ایدئولوژیــک رسمای ــامن هــای ی الِ

ســاخته شــده اســت. اگــر از دیــدگاه معرفــت شناســانه بــه شهرســازی مــدرن کــه محصــول تفکــرات هوســامن 

اســت بنگریــم در خواهیــم یافــت کــه کل طراحــی بــه ظاهــر پیــرشوی او حــول محــور تجــارت و بــازار، فــروش، 

عرضــه- تقاضــا، تبلیــغ - تاثیــر و در نهایــت بــرای کاالوارگــی و شــئ وارگی 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 دغدغــه ی انســان تغیــر فرم- معنــا مــی دهــد. در حقیقــت ایــن شــهر اســت کــه انســان را کنــرل 

ــی  ــا چــه کســانی و از چــه طبقات ــد، ب ــد، در کجــا ســکنی یاب ــور منای ــد، از کجــا عب ــزی ببینی ــد. چــه چی می کن

روابــط داشــته باشــد.

دولت ماشین
ــا  ــدرن ب ــت م ــد. دول ــاخته ش ــی( برس ــاالری مدرن)بروکراس ــوان س ــود دی ــکل و بازمن ــه ش ــین« ب ــت ماش »دول

برســاخت نهادهــا، ســاختارها و یــا بهــر بگویــم ماشــین های کوچــک دیگر)نهادهــا( خــود را مهنــدس می کنــد 

و ایــن بــر خــاف دیــوان ســاالری کاســیک 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. هــامن گونــه کــه هــگل، ناپلئــون را خدایــی 

کــه از آســامن بــه زمیــن آمــده و بــر ســطح زمیــن قــدم می زنــد، توصیــف و قلمــداد مــی کنــد. پــس ناپلئــون 

چنــد هویــت دارد. ناپلئــون و دولــت مــدرن او منــود زمینــی »خــدا، دولــت، امپراتــور، پــدر معنــوی و مناینــده ی 

احساســات و خواســت و آرزوی جامعــه« اســت. در دولــت مــدرن ناپلئــون انســان و جامعــه ی هویت منــد جــای 

نــدارد. از ناپلئــون نقــل می کننــد کــه ناپلئــون پــس از جنــگ و شکســت در جبهــه روســیه و فــراری و کشــته 

شــدن بیشــر رسبازانــش بــه فرانســه بــاز می گــردد. از او مــی پرســند کــه »رسبــازان تــو کجاینــد و کــی خواهنــد 

آمــد؟ ناپلئــون در پاســخ می گویــد: مــن، آمــدم.« پاســخ کوتــاه و عمیقــی اســت یعنــی مــن منــاد و منــود هــزاران 

ــی مــن  انســان کشــته شــده ام کــه بازگشــته ام، مــن اراده ی و منــود جامعــه هســتم. مــن، ســوژه هســتم یعن

صاحــب فکــر، آفرینــش، اراده و بــاور جمعــی هســتم. در واقــع ســوژه ی پدیــد آمــده در ماشــین متــدن مرکــز 

گــرا  »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 آن هــا سوءاســتفاده می منایــد. در حقیقــت رفتــار و عملکــرد 

دولــت مــدرن کــه در رفتــار و رویکردهــای امپریالیســتی ناپلئــون بــه صــورت عریــان تجلــی می یابــد، بــاز منــود 

ــت وجــودی  ــه ماهی ــه ای ک ــی اســت. ماشــین سیاســت پردازان ــردازی ماکیاول »ماشــین سیاســی« و سیاســت پ

چــرخ دنده هــای آن بــر مبنــای اصل»هــدف، وســیله را توجیــح می کنــد« عمــل می کنــد. از دیــد دولت-ملــت، 

ناپلئــون و در کل رسمایــه داری، انســان- جامعــه هــامن ابــژه اســت و در واقــع نقــش ویــژه  و جایگاهــی جــز 

»وســیله ای بــرای دســت یافــنت بــه قــدرت« را نــدارد.

ــن دو  ــد. در ای ــودی گردی ــدید وج ــای ش ــه جایی ه ــرات و جاب ــار تغیی ــرن 1٧ و 1٨ دچ ــی در ق ــین طبقات ماش
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قــرن، از دل مناســبات تجــاری و تولیــدی رسمایــه داری، طبقــه ای بیــرون آمــد کــه بــورژوا نــام گرفــت. بُــرگ بــه 

معنــی شــهر و در کل بــرژوا بــه معنــای طبقــه ی رسمایــه دار شــهری اســت. چــرا کــه خاســتگاه آنــان از شــهر و 

بــر مــدار شــهر بــود. طبقــه یــاد شــد نظــام طبقاتــی پیشــین را کــه » شــاه، روحانــی، ارشاف« بــود را مانعــی 

ــز  ــه تجهی ــن راســتا اقــدام ب ــد. در ای ــه قــدرت خــود قلمــداد می کردن ــل قــدرت و خواســت رســیدن ب در مقاب

ــدارس و  ــع م ــدند. در واق ــج ش ــا کال ــگاه ی ــام دانش ــه ن ــینی ب ــاختار- ماش ــنفکران در س ــامان دهی، روش و س

ــین  ــم، ماش ــم بنامی ــه داری می توانی ــوزش رسمای ــین آم ــه آن را ماش ــورت خاص ــه ص ــا ب ــه م ــگاه هایی ک دانش

آمــوزش بــودن کــه در مقابــل و در تضــاد بــا آموزه هــای دینــی و دگامتیــک ماشــین مذهبــی )کلیســا- کشــیش( 

ــرد اســت.  ــا می ک ــش ایف نق

ــد  ــر ض ــه ب ــی ک ــن ایدئولوژیک ــا آفری ــوگ و معن ــع کادر ایدئول ــانس در واق ــده از رنس ــوزش برآم ــین آم ماش

ماشــین مذهبی)کلیســا( بــود را بــر می ســاخت. نتیجــه ایــن امــر تولیــد ایدئولوگ هایــی همچــون آدام اســمیت، 

منتســکیو، نیوتــن، اســپینوزا، دکارت، کانــت، شــوپنهاور و هــگل ... بــود. کــه هــر یــک نقــش ویــژه ی خــود را بــه 

صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در راه بــاز تولیــد و بــاز ترمیــم متــدن مرکــز گــرا و قــدرت محــور پنــج هــزار 

ســاله را بــه شــکل مــدرن ایفــا منودنــد. منــود بیرونــی ایــن امــر بــر ســاخت دولــت- ملــت، بروکراســی و تفکیــک 

قــوای )منتســکیو( اســت کــه شــاکله بنــدی مدرنیتــه  رسمایــه داری اســت.

در متــدن مــرشق زمیــن بــه ایــن دلیــل کــه خاســتگاه متــدن مرکــز گــرا و جهان شــمول اســت، مشــکات ســاختاری 

در راه تغییــرات بنیادیــن پدیــد آمــده اســت. در مــرشق 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 گــرا کــه بــر انحصــار و تصاحــب قــدرت و 

مــازاد اجتامعــی جامعــه ی 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 خرم دینــان، مزدکیــان، 

زردتشــت غیــر سیاســی، حروفیــه، یارســان، ایــزدی، علــوی و شــورش زنگی هــا خــود را بــروز مــی دهــد در همیــن 

راســتا بــوده اســت. ایــن جنبش هــا و قیام هــا تــوان و نیــروی مقابلــه بــا متــدن مرکزگــرا را از ایدئولــوژی کــه بــر 

باورداشــت های برابرخواهانــه و آزادی طلبانــه و طبیعــی کســب می کردنــد می گرفتنــد.

ماشــین ضــد انســانی- اجتــامع، متــدن مرکزگــرای رسمایــه داری نیــرو و تــوان خــود را از تصاحــب توفــان آســای 

مــازاد تولیــد اجتامعــی و بــه کار واداشــنت یــا بیــکار منــودن سیســتامتیک و رسیــع نیروهــای اجتامعــی تولیــد در 

هیوالیــی بــه نــام »ماشــین متــدن« بدســت مــی آورد.

در قــرن بیســتم و عــر مــا ایــن تضادهــا و مقاومت هــا به صــورت جنبش هــای سوسیالیســتی، محیــط زیســتی 

ــرای  ــز گ ــدن مرک ــد. مت ــرار داده ان ــا ق ــرا را در تنگن ــز گ ــدن مرک ــه مت ــد ک ــان می کن ــود را منای ــک خ و دموکراتی

رسمایــه داری بــا اســتفاده از »دولــت، شــهر و طبقــه« در حــال تصاحــب همــه حوزه هــای زیســتی -اخاقیــات، 

ــاوت  ــن تف ــا ای ــن تصاحــب و اســتعامر ب ــی اســت. ای ــه جهان ــی- جامع ــردی و جمع ــات زیســتی، آزادی ف حی

اســت کــه در گذشته)ســومر تــا قــرن 14( ایــن مــورد را بــا توســل بــه ابــزار- ماشــین »مذهــب« انجــام می دانــد 

ــم  ــه شــکل عل ــه انحــراف کشــاندن آن هــا ب ــی و ب ــم انســانی و تجرب ــردن از حــوزه  عل ــا ســود ب ــون ب ــا اکن ام

ــرد.  ــه کار می گی ــر ب ــدرت بیش ــب ق ــود و کس ــرای س ــژه ای ب ــه اب ــدل ب ــز را ب ــه چی ــم( هم گرایی)پوزیتیویس

ــن و  ــوان دی ــه عن ــم را ب ــی پوزیتیویس ــرای کنون ــدن مرگزگ ــه مت ــت ک ــن اس ــوری ای ــه ی مح ــت نکت در حقیق

ــی  ــل در پ ــن عم ــا ای ــد و ب ــق می کن ــه تزری ــری جامع ــلول های فک ــول و آن را در س ــود قب ــدرن خ ــب م مذه

ــان« و  ــتان خدای ــون »ایزدس ــی همچ ــخ مکان های ــی از تاری ــت. در مقطع ــود اس ــه خ ــیدن ب ــت بخش مرشوعی

کاهنان)ایدئولوگ هــا( مرشوعیــت بخــش بــه متــدن مرکزگــرا بودنــد و امــروز نیــز علم گرایــی بــه عنــوان دینــی 

ــگاه ها و  ــدرن در دانش ــان م ــوان کاهن ــمندان به عن ــا و دانش ــگاهی و ایدئولوگ ه ــتاد های دانش ــدرن و اس م

ــانه  ای)تلویزیون،  ــر رس ــان رشکت هــای غول پیک ــری )Think Tank( و همزم ــز و موسســات فک ــا و مراک کالج ه

ســینام، اینرنــت، مجــات و روزنامــه هــا، بنگاه هــای تبلیغاتــی( هــامن نقــش کاهنــان و معابــد و ایزدســتان های 

گذشــته را امــا بــه شــکل مــدرن آن بــه عهــده دارنــد. درواقــع متامیشــان نقــش ویــژه ی دیگــری جــز مرشوعیــت 

بخــش و معنــا آفرینــی کاذب و اســتحاله  کــردن مــردم را بــه عهــده ندارنــد. 

ــا  ــر شــده اند ام ــر!. ســاختار ها دچــار تغیی ــگاه ژرف ت ــا ن ــه ب ــر نکــرده اســت، البت ــزی تغیی ــم کــه چی مــی بین

ــر مــدار ذهنیت هــای کهــن و اســتیاگرانه پایه ریــزی شــده اســت. عجیــب  ماهیت هــا و طرح ســاخت  آن هــا ب

ــج هــزار ســال شــده ایم. انحرافــی کــه خــود را  ــه عمــق پن ــا دچــار انحرافــی ب ــم کــه م ــه ادعــا کنی نیســت ک

حقیقــت محــض و برآینــد تاریخــی و پیرشفــت انســانی معرفــی می کنــد!. و آن را در هــر بســته بنــدی طایــی 

چشــم گیری ارائــه می دهــد، بســته بندی ها و مارک هــای هامننــد مدنیــت، شهر نشــینی، نظــم ، پیرشفــت، 

توســعه و ... اســتتار می کننــد. ایــن را می تــوان اصــل » وارونگــی حقیقــت « در نظــام رسمایــه داری نــام نهــاد. 

ــه ای در  ــچ جامع ــه هی ــاد دارد ک ــی آزادی« اعتق ــر جامعه شناس ــی ب ــت »آزمون ــاالن در مانیفس ــه اوج عبدالل

جهــان تــوان تحمــل فشــار انباشــتگی و متامیت خواهی هــای موجــود در ماشــین های »شــهر، طبقــه ی متوســط، 

ــا راه برون رفــت، برســاخت سیســتمی  ــدارد . تنه ــادی ن ــرای مــدت زی ــت و ارتباطــات« ب ــه، قــدرت، دول رسمای

ــد  ــدی تاکی ــرای جمع بن ــه ب ــان مقال ــت. در پای ــک اس ــتی و دموکراتی ــاختاری سوسیالیس ــای س ــر مبن ــی ب متدن

ــر  ــه داری  بخشــی از اث ــل متــدن رسمای ــر و تقاب ــک در براب ــت برســاخت متــدن دموکراتی منــودن نقــش و اهمی

ــم: ــه می ده ــاالن را ارائ ــه اوج عبدالل

ــلول های رسطانی شــده ی موجــود در  ــا س ــود ام ــت نگریســته می ش ــهر و صنع ــه ش ــق ب ــا نظــر مواف ــی ب » یعن
ــهرـ   ــای »ش ــبکه های غول آس ــاهده ی ش ــه مش ــه ب ــی ک ــد. هنگام ــع منی گردن ــرش واق ــورد پذی ــاختارهای آن م س
صنعــت ـ قــدرت و ارتباطــات« امروزیــن می پردازیــم، همچنیــن وقتــی تخریبــات محیط زیســت، موقعیــت کنونــی 
ــن  ــل در ای ــه ای متداخ ــدـ به گون ــد آمده ان ــز پدی ــادی فاجعه آمی ــه در ابع ــکاری را ـ ک ــر و بی ــن فق ــان، همچنی زن
مشــاهدات می گنجانیــم، بســیار نیــک درک خواهــد شــد کــه تعبیــر »رسطانی شــدن« موجــود در ســاختاربندی های 
اجتامعــی امــر نابجایــی نیســت. به ویــژه یــورش به اصطــاح بربرهــا کــه در هیچ کــدام از مقاطــع تاریخــی کاســته 
نشــده )اصطاح بربریــت مجــدداً مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت(، گمراهی هــای مذهبــی، شــورش  روســتاییان، و 
فریــاد و فغــان متزایــد اتوپیســت ها، آنارشیســت ها و در آخــر رس فمینیســت ها و جنبش هــای محیط زیســت گرا 
ــار رسطانی شــدن موجــود در بدنــه ی اجتامعــی، از طریــق متخصصــان پیشــتاز علــوم  ــر تهدیــد وخامت ب در براب
اجتامعــی امروزیــن و در رأس آن هــا امانوئــل والرشــتاین، می تواننــد معنایــی فراگیــر کســب مناینــد. هیــچ جامعه ای 
منی توانــد از ایــن پــس، انباشــتگی های موجــود در دســتگاه های »شــهر، طبقــه ی متوســط، رسمایــه، قــدرت، دولــت 
و ارتباطــات« را بــرای مدت زمانــی طوالنــی بــا خــود حمــل منایــد. هرچنــد جامعــه ای کــه به طــور سفت وســخت 
در قفــس آهنیــن محبــوس شــده نتوانــد فریــاد و غریــو خویــش را بــه ســطحی نتیجه بخــش برســاند، امــا برنهــاد 
ــوژی بســیار  ــه در حــوزه ی اکول ــان کــه وجــود نشــانه های امدادخواهــی روزان ــن اســت: همچن ــا ادعــای مــا ای ی
نیــک نشــان می دهــد، مســائل نظــام متــدن مرکــزی موجــود، در پــس پــرده ی وضعیــت بحرانــی و کائوتیــک نهفتــه 
اســت؛ برون رفــت از بحــران و کائــوس نیــز مســتلزم روشــنگری ای اســت کــه پیونــد آن بــا رسچشــمه های تاریخــی ـ 
اجتامعــی برقــرار شــود و روزگار امروزیــن را به عنــوان وضعیــت کنونــی ایــن برآمدگاه هــا تحلیــل منایــد؛ بــر همیــن 

مبنــا آینــده نیــز تنهــا از طریــق نظــام متــدن دموکراتیــک مرکــزی جهــان قابــل ســاخنت اســت.«



ردیا
) برای رهبرم که دریا را معناست (

بخشی از شعر در یا  اثرآرین زانا

                                              دریا سالیانی است که تو را همراز است
                                        و سوار بر هر موج راز همنشینی اش با تو را
                                                             در گوش کوهستان نجوا میکند

                  و هر روزکه آفتاب می بخشاید 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 می گریند بر مرگ دوستی
                                                          و آغوش دریا از آن سال

                                        نگهبانند بر تنها بازمانده ی آزادی! ... 



آلترناتیو مجله ی سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی
ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان/ پژاک
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مـاشینجنسیتگرا
مــــاشینقدرت
ماشینبسیجسازی
مـاشیندیگریساز
مـاشینملیتاریسم
مـــاشینآموزش
شهر،دولتبهمثابه
مـــــــــاشین

ماشــین ضــد انســانی- اجتــامع، متــدن مرکزگــرای رسمایــه داری نیــرو و تــوان خــود را از تصاحــب توفــان آســای مــازاد تولیــد 
اجتامعــی و بــه کار واداشــنت یــا بیــکار منــودن سیســتامتیک و رسیــع نیروهــای اجتامعــی تولیــد در هیوالیــی بــه نام »ماشــین 

متــدن« بدســت مــی آورد.
در قــرن بیســتم و عــر کنونــی مــا ایــن تضادهــا و مقاومت هــا به صــورت جنبش هــای سوسیالیســتی، محیــط زیســتی و 
دموکراتیــک خــود را منایــان می کنــد کــه متــدن مرکــز گــرا را در تنگنــا قــرار داده انــد. متــدن مرکز گــرای رسمایــه داری با اســتفاده 
از ماشــین های »دولــت، شــهر و طبقــه« در حــال تصاحــب همــه حوزه هــای زیســتی -اخاقیــات، 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 ابــزار- ماشــین »مذهــب« انجــام می دانــد امــا اکنون با ســود گرفــنت از حــوزه  علم انســانی و تجربی 
و بــه انحــراف کشــاندن آن هــا بــه شــکل علــم گرایی)پوزیتیویســم( همــه چیــز را بــدل بــه ابــژه ای برای ســود و کســب قدرت 
بیشــر بــه کار می گیــرد. در حقیقــت نکتــه ی محــوری ایــن اســت کــه متدن مرگزگــرای کنونــی پوزیتیویســم را به عنــوان دین و 
مذهــب مــدرن خــود قبــول و آن را در ســلول های فکــری جامعــه تزریــق می کنــد و بــا ایــن عمــل در پی مرشوعیت بخشــیدن 
بــه خــود اســت. در مقطعــی از تاریــخ مکان هایــی همچــون »ایزدســتان خدایــان« و کاهنان)ایدئولوگ هــا( مرشوعیــت بخــش 
ــا و  ــتاد های دانشــگاهی و ایدئولوگ ه ــدرن و اس ــی م ــوان دین ــه عن ــی ب ــز علم گرای ــروز نی ــد و ام ــرا بودن ــه متــدن مرکزگ ب
ــان مــدرن در دانشــگاه ها و کالج هــا و مراکــز و موسســات فکــری )Think Tank( و همزمــان  ــوان کاهن دانشــمندان به عن
رشکت هــای غول پیکــر رســانه  ای)تلویزیون، ســینام، اینرنــت، مجــات و روزنامــه هــا، بنگاه هــای تبلیغاتــی( هــامن نقــش 
کاهنــان و معابــد و ایزدســتان های گذشــته را امــا بــه شــکل مــدرن آن بــه عهــده دارنــد. درواقــع متامیشــان نقــش ویــژه ی 

دیگــری جــز مرشوعیــت بخــش و معنــا آفرینــی کاذب و اســتحاله  کــردن مــردم را بــه عهــده ندارنــد. 
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